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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA  DE  DOS DE 
MARÇ  DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-VUIT. 
 
 
A les onze hores i deu minuts del dia dos de març 

de mil nou-cents noranta-vuit es reuneix, en sessió 
ordinària del Ple del Consell Insular de Mallorca, amb els 
assistents que a continuació es relacionen: 

 
Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar Riutort. 
 
Hbles. Srs. Consellers: Bartomeu Blanquer i Sureda, 

Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, Maria Rosa Estarás i 
Ferragut, Margalida Ferrando i Barceló, Maria del Pilar 
Ferrer i Bascuñana, Joan Flaquer i Riutort, José Maria 
González i Ortea, Maria de los Reyes Carbonell i Albertí, 
José Ramón Orta Rotger, Andreu Riera i Bennasar, Maurici 
Rovira de Alós, Maria Salom i Coll, Joan Verger i Pocoví, 
Guillem Vidal i Bibiloni, Joan Aina Vidal i Burguera, 
Catalina Mercè Amer i Riera, Francesc Antich i Oliver, 
Andreu Crespí i Plaza, Antoni Josep Diéguez i Seguí, Damià 
Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes, Joan Mesquida i 
Ferrando, Joan Francesc Triay i Llopis, Antoni Alorda i 
Vilarrubias, Catalina Maria Bover i Nicolau, Antoni Sansó 
Servera, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni 
Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margalida 
Thomás i Andreu. 

 
Consellers que escusen la seva assistència: Hbles. 

Srs. Carles Felip Cañellas i Fons. 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio.  
 
 
L'Hble. Sra. Estaràs (PP) s'incorpora al punt 4, 

surt al punt 25 i entra al punt 26. L'Hble. Sr. Blanquer 
(PP) s'incorpora al punt 18 i surt al punt 24. L'Hble. Sr. 
Vidal (PP) surt al punt4, entra al punt 8 i surt al 24. 
L'Hble. Sr. Flaquer (PP) surt al punt 24. L'Hble. Sr. 
González Ortea (PP) surt al punt 25. L'Hble. Sr. Verger 
(PP) surt al punt 26. L'Hble. Sr. Riera (PP) surt al punt 
26 i entra al punt 27. L'Hble. Sr. Damià Pons (PSM-NM) surt 
al punt 26. Al punt 25 l'Hble. Sr. Francesc Triay assumeix 
la presidència de la sessió. 
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Abans de començar a debatre els punts de l'ordre 

del dia, la presidenta proposa incloure dos punts més en 
l'apartat del despatx extraordinari per la necessitat 
d'aprovar aquestes dues propostes ja que n'es urgent la 
resolución: 

 
1.- Inclusió a l'inventari del patrimoni cultural 

moble de la  CAIB de la col.lecció pictòrica de l'artista 
Joaquin Torrens Lladó. 

  
2.- Resolució de l'expedient sancionador 3/1997 que 

se segueix contra el Sr. Juan Calafell Pol,  per la 
realització d'unes obres a zona afectada per la declaració 
de paratge pintoresc, que gaudeix de la condició de bé 
d'interès cultural, sense la prèvia i preceptiva 
autorització de la comissió de patrimoni històric a la 
finca de la seva propietat, parcel.la 102, polígon 4, del 
terme municipal d'Estellencs. 

 
S'aprova per unanimitat incloure-hi aquests dos 

punts. 
 
 
PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (2-2-98). 
 
El Sr. Mesquida (POSE)fa notar que ell era present 

a la sessió anterior, que fins i tot hi va intervenir i que 
no consta a l'acta com a assistent. 

 
S'aprova l'acta per unanimitat amb la inclusió del 

Sr. Mesquida en la relació dels assistents. 
 
 
PRESIDÈNCIA. 
 
PUNT 2.- DECRETS A DÓNAR COMPTE. 
Intervé la Sra. Ferrando (PP). Suggereix, en 

relació als decrets que fan referència a la constitució 
d'acolliments o tuteles, que, igual que es fa amb els de 
concessió del Salari Social, no hi figuri el nom del menor 
beneficiat. 

 
Per altra banda constata que bell nou apareixen 

pagaments amb càrrec a les partides de Benestar Social que 
no hi tenen res a veure. No en vol demanar cap explicació 
no fos cosa que el Sr. Pons recordàs una vegada més al PP i 
a EU que aquests partits varen voler suprimir la Comissió 
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de Promoció Sociocultural i Associacionisme. Tot i així es 
refereix als decrets de data 30-12-97, referits a la compra 
de matalassos, al muntatge i desmuntatge de la mostra del 
dijous bo, i els decrets de data 14-1-98 referits al 
patrocini de Programes de Pobles de Mallorca, i a una 
subvenció a l'observatori astronòmic i comenta que, per 
molt que diguin, aquests conceptes no corresponen al foment 
de l'associacionisme i, per tant, no s'haurien d'abonar a 
través de les factures de Benestar Social. 

 
Reitera, com ja varen demanar una altra vegada en 

el Ple i també per escrit, quines són les activitats que se 
subvencionen a través del Pla Estratègic. En concret, en el 
Ple del mes d'octubre, va aparèixer una subvenció de 34.000 
PTA, destinada a l'Ajuntament de Campanet per a actuacions 
a través d'aquest Pla i el PP volia saber a quines 
activitats es destinava. Ara, sense haver obtingut resposta 
torna aparèixer una altra subvenció al mateix ajuntament de 
125.000 PTA. Demana informació sobre l'aplicació d'aquestes 
partides i també si els altres pobles també s'hi poden 
acollir. 

 
Finalment demana qui és el Sr. Joaquín Barón 

Oyaregui a qui també es concedeix una subvenció. 
 
El Sr. Pons (PSOE) recorda que si el PP no vol que 

des de Benestar Social es donin segons quines subvencions 
el convida perquè, amb l'ajuda de qui sigui i també amb el 
vot del PSOE, llevi les partides de la Comissió de Benestar 
que el PP mateix amb una certa ajuda hi varen situar. 
Recorda que l'art. 32 de la Llei d'acció social preveu que 
els recursos comptabilitzats per aquest concepte no poden 
incloure activitats com esplai, cultura o altres coses 
similars. 

 
Convida el PP a respondre's a ells mateixos 

aquestes preguntes perquè ells mateixos varen voler 
aquestes partides en aquesta Comissió. La decisió va esser 
del PP i ara no en pot demanar comptes a un altre grup.  

 
Demana que no facin més preguntes d'aquestes perquè 

no les respondrà. 
 
Pel que fa a Campanet, recorda que és un més dels 

53 municipis i podran veure que no té cap tracte preferent. 
Si fan la pregunta per escrit, assegura que també hi 
contestarà. Igualment respondrà per escrit sobre la persona 
a què s'ha referit la Sra. Ferrando. 
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La Sra. Ferrando (PP) recorda que ja s'ha avançat a 

la previsible resposta del Sr. Pons i s'ha limitat a dir 
que pagar matalassos no era un concepte que encaixàs en la 
Comissió de Promoció Sociocultural. Recorda que la 
Presidenta, en declaracions a la premsa, assegurava que les 
partides d'aquesta Comissió ja s'havien gastades. Per tant, 
no entén, ni per concepte ni per disponibilitat, com és 
possible que hi hagi aquests decrets. 

 
Pel que fa a Campanet, recorda que no ha parlat de 

tracte preferent, sinó que ha demanat en quines condicions 
els altres ajuntaments poden rebre aquestes ajudes. 
Igualment pel que fa al Sr. Joaquín Barón no ha parlat de 
tractes preferents, només vol saber qui és. 

 
El Sr. Pons (PSOE) recorda que en política no hi ha 

casualitats i que si la Sra. Ferrando ha fet dues preguntes 
sobre Campanet no ha estat per atzar, sinó perquè el 
conseller que parla i un altre més són de Campanet i si 
aquestes preguntes es prodiguen es pot intentar fer veure 
que els campaneters procuren ajudes rares a Campanet. Fa 
notar que hauria pogut parlar de Valldemossa o Montuïri o 
de Costitx. El PP pot intentar crear el dubte, però tan 
aviat com es respongui per escrit quedarà desmuntat el 
fantasma que s'intenta crear. 

 
La presidenta explica que es molt bo de fer acudits 

fàcils i dir que a través d'acció social es fomenten els 
observatoris astronòmics. I encara ho és més en una sessió 
plenària on no és possible donar resposta immediata a totes 
les ajudes i subvencions que es presenten a ratificar, ja 
que són moltes. Però aquesta de l'observatori en concret, 
que correspon al municipi de Costitx, estava destinada a 
fomentar la integració de les persones minusvàlides que 
anaven a l'observatori i no podien ocupar els llocs amb les 
mateixes condicions que els altres, perquè anaven en 
cadires de rodes i si la Sra. Ferrando hagués mirat el 
decret amb esment ho hauria pogut veure. Demana més 
seriositat. 

 
La Sra. Ferrando (PP) assegura que no ha volgut fer 

cap acudit fàcil. Fa notar que si hagués tingut informació, 
a través de la Comissió, no hi hauria hagut necessitat de 
formular cap pregunta. Recorda que l'oposició té dret a la 
informació i dret a fer totes les preguntes que consideri 
oportú fer al Ple. I això és especialment vàlid quan es 
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presenten al Ple relacions de decrets com la d'avui i que 
s'han remès dijous amb la convocatòria. 

 
Intervé la presidenta. Recorda que darrera cada 

decret hi ha un expedient i que tots els consellers se'n 
poden informar. Demana que utilitzin aquesta facilitat. Tot 
i així, si no es demana prèviament per escrit és molt 
difícil poder respondre oralment durant la sessió del Ple. 

 
El Sr. Grosske (EU), en relació als decrets amb 

càrrec a l'extingida Comissió de Promoció, creu que el Sr. 
Pons o té desinformació o intenta confondre l'opinió 
pública. Demana que consti en acta que tota la polèmica que 
es va generar al Consell referida a aquesta qüestió 
provenia de l'adscripció orgànica d'aquestes partides. En 
principi estaven dins Benestar Social, l'equip de govern 
inicialment les volia ubicar a Presidència, després es 
varen ubicar dins una comissió ad hoc i, finalment, varen 
aterrar a Benestar Social, que era el seu lloc.  

 
Fa notar que l'adscripció orgànica d'una partida no 

té res a veure amb allò que s'hi carrega, que és, 
precisament, allò que es discuteix en aquest Ple i es va 
discutir en l'anterior. És a dir, si els conceptes pels 
quals es diposen fons d'aquestes partides corresponen als 
conceptes per als quals es va crear la partida i, això, no 
té res a veure amb la seva adscripció orgànica. 

 
Considera que la informació que ha donat la 

presidenta justifica la inclusió del decret en aquestes 
partides, fa notar que també s'ha fet referència a altres 
decrets que no corresponen a aquestes partides i, això, amb 
independència de l'existència o no de la Comissió de 
Promoció o de l'adscripció de les partides. 

 
Opina que si hi hagués un Reglament de Subvencions, 

moltes d'aquestes polèmiques s'haurien acabat. 
 
Per altra banda, fa notar que avui es dóna compte 

de decrets d'abonament per una total de 366 hores 
extraordinàries. I això, després de nou mesos d'haver 
aprovat, el Ple, una proposta d'eliminació d'hores extres 
de caràcter estructural i de reducció al màxim de les que 
no es puguin evitar, sense que consti que s'hagi fet res 
per dur endavant aquesta proposta. 
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Crida l'atenció sobre la manca d'interès del govern 
de la institució per complir aquest acord d'eliminació de 
les hores extres estructurals. 

 
Intervé el Sr. Pons (PSOE). Nega que vulgui 

confondre ningú i assegura que està tan ben informat com 
pot, tot i que és difícil conèixer detalladament tots els 
decrets. 

 
Assegura que procura esser clar en la seva actuació 

política i transmetre missatges clars a l'opinió pública. 
Afirma que voldria que Benestar Social s'alliberàs 
d'aquestes partides que interfereixen la imatge de Benestar 
Social. Recorda que al darrer Ple hi havia una subvenció 
per un llibre de Xesc Forteza i les explicacions que s'hi 
varen donar no varen impedir que determinats consellers del 
PP anassin corrents als mitjans de comunicació a insistir 
que des de Benestar Social es finançava una obra de Xesc 
Forteza. Assegura que aquesta conclusió es produeix en 
contra d'allò que vol la majoria del govern, el qual 
voldria que aquestes partides estiguessin a un altre lloc, 
però això no ha estat possible, de manera que a cada Ple 
apareixen preguntes sobre l'aplicació d'aquestes partides, 
amb el desgast d'imatge corresponent. Proposa als grups que 
varen incloure aquestes partides dins Benestar Social que 
prenguin l'acord d'alliberar aquesta Comissió d'una càrrega 
que només serveix perquè a cada Ple hi hagi preguntes en 
aquest sentit i per donar la imatge que Benestar Social és 
una espècie de caixonet de sastre.  

 
Assegura que ell voldria fer accions exclusivament 

de Benestar Social, però recorda que aquestes partides han 
estat imposades en contra de la seva voluntat. 

 
La presidenta dóna una altra vegada la paraula al 

Sr. Grosske tot recordant que encara es tracta del punt de 
decrets a donar compte. 

 
El Sr. Grosske (EU) assegura que les partides que 

el Sr. Pons diu que li han aterrat de sobte a la Comissió, 
són, històricament, de Benestar Social, pel seu concepte, 
ja que es destinen a la promoció sociocultural i 
l'associacionisme. Per tant, allò que s'ha de fer és 
gastar-les en polítiques de Benestar Social i si es vol 
subvencionar un llibre, s'ha de fer a través de Cultura, i 
una façana d'una parròquia ha d'esser amb les partides de 
Patrimoni, de Cultura o d'on sigui, però no de Benestar 
Social. Per això, convida el Sr. Pons a no demanar que les 
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hi treguin de damunt. Recorda que va esser la majoria que 
les va treure de Benestar Social, per fer-ne efectivament 
un calaix de sastre i les va passar primer a Presidència, 
després a una comissió ad hoc, finalment se'ls va obligar a 
integrar-les dins Benestar Social i, malgrat això, la 
majoria continua fent-ne un ús que no correspon. 

 
El Sr. Pons (EU) insisteix que el Benestar Social 

no té res a veure amb l'associacionisme o la promoció 
sociocultural. Recorda que hi ha una Llei de transferència 
d'unes partides al Consell. Partides que el Consell va 
haver d'augmentar considerablement, sobretot en matèria de 
lloguers. Que això no sigui Benestar Social, no és que ho 
afirmi el conseller que parla, sinó que ho diu la Llei de 
Benestar Social a l'article 32. Si es vol contribuir a 
aquestes activitats, les partides s'han de posar dins 
l'àrea corresponent. Per això, insisteix perquè EU ajudi a 
retirar aquestes partides, ja que només serveixen per fer 
preguntes emprenyoses al començament dels plens i no hi ha 
dubte que EU hi col·labora. No és possible que a partir de 
l'existència del Pacte de Progrés, les persones grans no 
vagin de viatge, per exemple, amb l'excusa que aquests 
doblers s'han de dedicar als marginats.  

 
Fa notar que amb aquesta polèmica es maneja un 

concepte bastant perillós i és que el Consell ha de fer les 
coses que les altres institucions no fan, detraient 
partides d'altres llocs. Fa avinent a EU que si d'allò que 
es tracta és d'asfixiar el Consell, el grup del PP els 
ajudarà amb molt de gust procurant que el Consell assumeixi 
totes els coses difícils, mentre que les bones, les que 
donen publicitat se les reserven allà deçà. 

 
El Sr. Grosske (EU) observa que les consideracions 

finals del Sr. Pons no tenen res a veure amb l'argumentació 
que ha fet EU. Recorda que la política de Benestar Social 
no és només atenció als marginats i que la política de 
promocionar l'associacionisme de la tercera edat és 
política de Benestar Social i que una altra cosa és que es 
gastin els doblers en eixugadors de cabells o en balls 
forma part de la política de la majoria. 

 
El Sr. Rovira (PP) es queixa sobre la manera com es 

tracten els decrets a donar compte. Observa que la 
convocatòria es fa dijous a darrera hora quan ja no hi ha 
possibilitat de consultar els expedients i es presenten 
1.500 decrets que representen uns 200 milions de pessetes, 
de manera que és impossible estudiar-los amb esment. Ja que 
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la pràctica habitual del Consell és governar per decret, 
perquè els pressuposts ho autoritzen, demana més temps per 
poder estudiar els decrets. 

 
Es queixa també per una altra dificultat, ja que a 

Secretaria General només hi figuren els expedients 
corresponents a assumptes generals i els altres estan 
dispersos pels diferents edificis de la institució.  

 
Per això, proposa que els decrets es duguin a les 

comissions informatives prèvies al Ple perquè fins al 
moment del Ple es puguin estudiar els decrets. 

 
La presidenta recorda que aquest punt conté els 

decrets a donar compte i que, per tant, no han d'esser 
objecte de votació. Recorda també que el procediment sempre 
ha estat aquest i que també es feia així quan governava el 
PP. Reconeix que si els decrets són molts pot no haver-hi 
temps per consultar-los tots, però també és cert que donar-
ne compte no tanca el termini d'explicacions i, per tant, 
sempre hi ha temps per demanar-ne i poden aprofitar el Ple 
següent. No hi ha cap interès, assegura, per limitar la 
consulta dels expedients, però si la casa ha crescut és 
lògic que les expedients siguin al seu lloc i no és 
possible fer-los dur a les oficines centrals per la 
comoditat d'un grup. 

 
El Sr. Rovira (PP) insisteix que en 24 hores no és 

possible mirar 1.500 decrets i que, per això, no poden fer 
la seva feina d'oposició. Allò que demana, no és que es 
votin, sinó que se'n doni compte en les comissions 
respectives. 

 
El Sr. Sampol (PSM) observa que sembla que s'acusa 

d'un cert obscurantisme els diversos grups de conformen 
l'equip de govern. Fa notar que no és cap descobriment 
afirmar que el Consell funciona a cops de decrets, ja que 
en les corporacions locals tots els acords desemboquen en 
la firma d'un decret del qual s'ha de donar compte al Ple. 
A partir d'aquest moment, els consellers els estudien i 
poden demanar informació. Això no vol dir que 
necessàriament s'hagi de demanar aquesta informació a la 
sessió plenària mateixa. Considera que proposar una altra 
comissió és complicar més les coses si no és un intent de 
bloquejar administrativament la institució. 

 
El Sr. Rovira (PP) no ha parlat d'obscurantisme per 

res i, per altra banda, ha afirmat que era legítim governar 
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per decrets. No ha demanat tampoc crear cap comissió, només 
ha demanat que es donàs compte dels decrets en les 
comissions informatives. 

 
Una altra solució que el seu grup proposarà per al 

pressupost vinent és que tots els decrets per valor 
superior a les 100.000 PTA hagin de passar per comissió. 

 
La presidenta es demana si es proposen no respectar 

les lleis, els reglaments, o fer que el Consell no 
funcioni, demanant molta informació, entretenint-se en el 
punt dels decrets, és a dir fer tot quant sigui possible 
perquè el Consell no funcioni. Recorda la dita que assegura 
que si es vol que una cosa no funcioni s'han de crear 
moltes comissions. Fa notar que l'equip de govern no es pot 
prestar a aquesta situació i dedicar més temps als decrets 
a donar compte i a mocions i contramocions que no als temes 
importants de gestió de l'ordre del dia. 

 
Recorda que sempre, per part de l'oposició, s'havia 

tingut un respecte institucional que permetia que la 
institució funcionàs. Ara això, s'ha perdut i demana que se 
sigui conscient que no es paralitza l'equip de govern, sinó 
que es paralitza la institució.  

La Sra. Vidal (Mixt) es refereix al decret 
d'abonament d'una factura per una fotocopiadora destinada a 
al grup d'EU i al Mixt. Demana, no una resposta oral ni 
escrita, sinó una de física perquè davant el seu despatx hi 
té dues fotocopiadores i totes dues estan espenyades. 

 
La presidenta assegura que tindrà la fotocopiadora. 
 
la Sra. Thomàs (EU) es refereix als decrets de dia 

31-12-97 de pagament de dos publireportatges, un per a la 
revista Barcos de España i un altre a la revista Staff 
Empresarial. No en demana explicacions, sinó que demana que 
s'atengui, com més aviat millor, la petició que EU va fer 
en data 19 de gener de reunió de la Comissió de Seguiment 
de la Publicitat Institucional per poder aclarir totes les 
qüestions de publicitat. 

 
La presidenta informa que tot d'una que hi hagi 

pressuposts aprovats es reunirà aquesta Comissió. Ara seria 
un poc absurd, ja que no hi ha doblers per gastar. 

 
La Sra. Thomàs (EU) fa notar que la Comissió de 

Seguiment no va lligada a l'aprovació dels pressuposts, es 
tracta de fer un seguiment de la publicitat i la Comissió 
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es pot reunir amb independència que hi hagi pressuposts o 
no. La sol·licitud feta el més de gener era per una 
campanya que ja va esser motiu de discussió dins el Ple. 
Ara és per aclarir perquè si no hi ha pressuposts com és 
que es continua encarregant publireportatges. 

 
La presidenta recorda que si no hi ha pressuposts 

aprovats, hi ha una pròrroga dels anteriors i, per tant, es 
continuen fent les coses normals, però no campanyes, perquè 
no hi ha doblers per fer-ne. Tan aviat com n'hi hagi la 
Comissió determinarà com s'han d'aplicar les partides de 
publicitat. 

 
La Sra. Ferrando (PP), en relació a la subvenció 

per a l'observatori, vol deixar clar que si la subvenció 
s'hagués duit a Benestar Social hauria comptat amb 
l'enhorabona del PP, no es tracta d'obstaculitzar, sinó de 
tenir informació. 

 
La presidenta afirma que també els donaria 

l'enhorabona si abans de demanar llegissin els papers. 
 
El Sr. Grosske (EU) vol fer constar que de tots els 

temes que han estat objecte de comentari, l'únic que no ha 
comptat amb resposta ha estat el referit a les hores 
extraordinàries, tal vegada per la falta de responsable de 
Recursos Humans. Considera que per deferència s'hauria de 
nomenar un responsable o, com a mínim, treure l'esma de 
respondre. 

 
La presidenta assegura que l'acord s'intentarà 

complir. La voluntat de l'equip de govern coincideix amb 
els sindicats i hi ha sintonia per arribar a un acord en 
aquest sentit. Tot i així, hi ha molts de temes pendents en 
matèria de personal. La prioritat de les hores està en 
quart lloc entre aquestes. Assegura que es farà aquesta 
reducció. 

 
El Sr. Grosske (EU) calcula que hi ha uns vuit 

temes pendents de personal i si resulta que un, sobre el 
qual es va prendre un acord el mes de juny, està en el lloc 
quart de la coa de sortida dedueix que la majoria de 
qüestions no es resoldran durant aquest mandat si es 
continua amb aquesta inèrcia. 

 
La presidenta assegura que si el Sr. Grosske 

col·labora, aquesta inèrcia serà molt més bona d'evitar. 
Per això li demana que doni suport en les qüestions de 
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plantilla i de pressupost, que faran possible l'aprovació 
de l'oferta d'ocupació, també el 75% d'enguany, i la 
reducció de les hores extraordinàries.  

 
El Ple en resta assatentat. 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es llegeixen els següents decrets: 
 
  "ASSUMPTE: Aquesta Presidència, vista la 

citació del Jutjat Social núm. 3 de Palma dictada a les 
Actuacions promogudes per la Sra. Magdalena Bestard Comas 
contra el Consell Insular de Mallorca sobre impugnació del 
contracte eventual a la Sra. Margarita Alberti Cabot, 
expedient 8/98 i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M. de 28 de gener de 1998, resolc, que per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, que el Consell Insular de Mallorca se 
presenti a les meritades Actuacions. Cuidarà la 
representació i defensa del Consell Insular de Mallorca els 
lletrats integrants de l'Assessoria Jurídica Sr. Gabriel de 
Oleza Serra de Gayeta i Sra. Carmen de España Fortuny, en 
base a l'article 447.2 de la llei Orgànica del Poder 
Judicial. 

 
  Que es doni compte de la present resolució al 

Ple, en la primera sessió que farà, per a la seva 
ratificació." 

 
 
Es ratifica el Decret per unanimitat 
 
 
 
 
  "ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala 

Segona del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
interposat per la representació de la Sra. Guillen i del Sr. 
Almagro contra la sentència dictada per la Secció Segona de 
l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca a la causa nº Sº 
13/95. 

 
  Aquesta Presidència, vist l'informe de 

l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 28 de gener de 1998, 
resolc, per raons d'urgència i amb fonament en l'article 
34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, que el Consell 
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Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Segona del 
Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat contra 
la sentència dictada per la Secció Segona de l'Audiència 
Provincial de Palma de Mallorca a la causa nº Sº 13/95. 
Assumirà la representació del Consell Insular de Mallorca el 
Procurador de Madrid Sr. Alejandro Gonzalez Salinas i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats 
adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la Llei Orgànica 6/1985. 

 
  Que es doni compte de la present resolució al 

Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació." 

 
 
Es ratifica el Decret per unanimitat 
 
 
 
  "ASSUMPTE: Aquesta Presidència, vista la 

citació del Jutjat Social núm. 1 de Palma dictada a les 
Actuacions promogudes per la Sra. Magdalena Bestard Comas 
contra el Consell Insular de Mallorca sobre impugnació del 
concurs-oposició de Tècnic de Grau Mig, expedient 7/98 i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 3 
de febrer de 1998, resolc, que per raons d'urgència i amb 
fonament a l'article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
que el Consell Insular de Mallorca se presenti a les 
meritades Actuacions. Cuidarà la representació i defensa del 
Consell Insular de Mallorca els lletrats integrants de 
l'Assessoria Jurídica Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
Sra. Carmen de España Fortuny, en base a l'article 447.2 de 
la llei Orgànica del Poder Judicial. 

 
  Que es doni compte de la present resolució al 

Ple, en la primera sessió que farà, per a la seva 
ratificació." 

 
 
Es ratifica el Decret per unanimitat 
 
 
 
  ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant 

la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears en el recurs contenciós-administratiu 
interposat pel Procurador Sr. Jose Luis Nicolau Rullan, en 
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representació de Inspecciones Técnicas de Mallorca S.A. 
(ITEMA), contra "l'acord del Consell Insular de Mallorca de 
13 de maig de 1997, i totes les decisions complementàries 
d'aquella encaminades a valorar els béns d'ITEMA a efectes 
de compliment de la sentència dictada pel Tribunal Suprem". 
Actuacions 27/98. 

 
  "Vist el meritat recurs contenciós-

administratiu i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M. de 3 de febrer de 1998, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la 
llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears 
en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular 
de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual 
i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de 
Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en 
base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 

 
  Que es doni compte de la present resolució al 

Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació." 

 
 
Es ratifica el Decret per unanimitat 
 
 
 
"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la 

Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears en el recurs contenciós-administratiu 
interposat pel Procurador Sr. Juan J. Pascual Fiol, en 
representació de Construcciones Gomez Cifre C.B., contra 
"acords del Ple del Consell Insular de Mallorca adoptats en 
sessió de 3 de novembre de 1997 pels quals es va ordenar al 
Sr. Roas en qualitat de promotor i a construcciones Gomez-
Cifre la demolició de les obres realitzades a la parcel.la 
544 del polígon 4 de Pollença i s'els va imposar sendes 
sancions de 3.522.889 pta. per infracció urbanística". 
Actuacions 95/98. 

 
  Vist el meritat recurs contenciós-

administratiu i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M. de 4 de febrer de 1998, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la 
llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
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Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears 
en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular 
de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal 
Ferrer, i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 
6/1985. 

 
  Que es doni compte de la present resolució al 

Ple, en la primera sessió que celebri, per a la seva 
ratificació." 

 
 
Es ratifica el Decret per unanimitat 
 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat 

davant la Sala Contenciosa-Administrtiva del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel lletrat Sr. Nicolas Fonollar 
Marcus, en representació del Sr. Miguel Angel Cerrillo 
Cabañero, contra "resolució de data 19-11-97 del Consell 
Insular de Mallorca per la qual es denega l'abonament 
d'hores extraordinàries recaiguda a l'expedient 3840". 
Actuacions 102/98. 

 
  Vist el meritat recurs contenciós-

administratiu i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M. de 4 de febrer de 1998, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la 
llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears 
en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular 
de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. María Luisa Vidal 
Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 
6/85. 

 
  Que es doni compte de la present resolució al 

Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació." 
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Es ratifica el Decret per unanimitat 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat 

davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan Cerdó 
Frías, en representació del Sr. Mario-Panajotis-Luis 
Cilimingras Casasnovas i 8 persones més contra "Acord del 
Ple del Consell Insular de Mallorca de data 6 d'octubre de 
1997 pel qual es declara Bé d'Interès Cultural amb la 
categoria de Lloc Històric a favor de les possessions 
adquirides per l'Arxiduc Lluís Salvador d'Austria a 
Mallorca". Actuacions 1920/97. 

 
  Vist el meritat recurs contenciós-

administratiu i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M. de 11 de febrer de 1998, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la 
llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears 
en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular 
de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal 
Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 
6/85. 

 
  Que es doni compte de la present resolució al 

Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació." 

 
 
Es ratifica el Decret per unanimitat 
 
 

� � ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears en el recurs contenciós administratiu 
interposat per la Procuradora Sra. M. Carmen Gayá Font, en 
representació del Sr. Francisco Arraez Fernandez contra 
"ambdós acords del Ple del Consell Insular de Mallorca de 3 
de novembre de 1997, pels quals s'ordena la demolició d'una 
obra construïda a la parcel.la 216 del polígon 6 i per altra 



�

�

16 

part s'imposa una multa de 1.092.000 per infracció 
urbanística". Actuacions 47/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 3 
de febrer de 1998, aquesta Presidència, per raons d'urgència 
i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 
d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. 
Assumirà la representació del Consell Insular de Mallorca el 
Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la direcció 
tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. 
Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits 
a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 
447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació. 
 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
 
  ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears en el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Lletrat Sr. Valeriano Marqués Maroto, en 
representació del Sr. Pascual Maroto Encinas, contra 
"l'acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió ordinària de dia 3 de desembre de 1997 pel qual es 
desestimava el recurs ordinari contra la de la Comissió 
Insular d'Urbanisme de Mallorca de 15-11-96 per la qual es 
va denegar la declaració d'interès social del projecte del 
Centre esportiu de tennis a realitzar a terreny urbanitzable 
del terme municipal de Palma". Actuacions 143/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 16 
de febrer de 1998, aquesta Presidència, per raons d'urgència 
i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 
d'abril, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. 
Assumirà la representació del Consell Insular de Mallorca la 
Procuradora de Palma Sra. María Luisa Vidal Ferrer i la 
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direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats 
adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació. 
 

 
 Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat 

davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan Cerdó 
Frias, en representació de GEORGE SAND S.A., contra "Acord 
del Ple del Consell Insular de Mallorca de 6.10.97, 
declarant Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de Lloc 
Històric a favor de les possessions adquirides per l'Arxiduc 
Lluis Salvador d'Austria a Mallorca". Actuacions 1934/97. 

 
  Vist el meritat recurs contenciós-

administratiu i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M. de 19 de febrer de 1998, aquesta Presidència, per 
raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la 
llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears 
en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular 
de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. María Luisa Vidal 
Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 
6/85. 

 
  Que es doni compte de la present resolució al 

Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació." 

 
 
Es ratifica el Decret per unanimitat 
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PUNT 4.- NOMENAMENT SUPLENT DE LA COMISSIÓ BILATERAL 

I PARITÀRIA DE L'AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE SA 
DRAGONERA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de 

Presidència: 
 
"Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, 

de data 5/2/96, acordà designar a l'Hble. Sr. Francesc 
Antich Oliver membre de la Comissió Bilateral i Paritària 
que ha de constituir l'Autoritat de Gestió del Parc Natural 
de sa Dragonera prevista al Decret 7/95, de 26 de gener pel 
qual es declara Parc Natural de sa Dragonera, en 
conseqüència, el President de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenció del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 

 
               A C O R D  

 
Nomenar l'Hble. Sra. Consellera - delegada de Medi 

Ambient, Catalina Mercè Amer Riera, suplent de l'Hble. Sr. 
President de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori, Francesc Antich Oliver, en la Comissió Bilateral 
i Paritària de l'Autoritat de Gestió del Parc Natural de sa 
Dragonera." 

 
 
Intervé la Sra. Vidal (Mixt) per una qüestió 

d'ordre. Indica que l'acta de la comissió recull que el seu 
vot va esser positiu, quan en realitat va esser una 
abstenció. 

 
La presidenta indica al secretari que es faci la 

rectificació. 
 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze 
abstencions (PP, Mixt). 

 
 
 
 
PUNT 5.- PROPOSTA NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL 

D'ADMINISTRACIÓ DE L'AUTORITAT PROTUÀRIA DE LES BALEARS. 
 
Es dóna compte del següent escrit remès pel Molt 

Hble. Sr. President de la CAIB: 
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"Dia 30 de desembre de 1997 es va publicar en el 
BOE núm. 312 la Llei 62/1997, de 26 de desembre, de 
modificació de la Llei 27/1992 de Ports de l'Estat i de la 
marina mercant. 

 
Aquesta Llei, entre altres aspectes, regula la 

participació de les comunitats autònomes en l'estructura i 
l'organització dels ports d'interès general, mitjançant la 
desingació dels òrgans de govern de les Autoritats 
Portuàries. Amb aquesta finalitat dóna nova redacció a 
l'article 40 de la Llei 62/1992 i estableix que les 
comunitats autònomes nomenaran el president i determinaran 
la composició última del Consell d'Administració de les 
Autoritats Portuàries, tot garantint la presència en 
aquest, de les administracions local, autonòmica i central, 
de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació, de les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives 
i dels sectors econòmics rellevants relacionats amb el 
tràfic portuari. 

 
Atès això us sol.licit que, al més aviat possible, 

facreu arribar a aquesta Presidència la proposta del 
Consell Insular de Mallorca de nomenament del vocal que ha 
de representar aqueixa Institució en el si del Consell 
d'Administració de l'Autoritat Portuària de les Balears."  

 
 
La Presidenta proposa el Sr. Francesc Triay Llopis 

per a aquest nomenament. 
   
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze 
abstencions (PP, Mixt). 

 
 
 
 
MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 
PUNT 6.- ENERGIES RENOVABLES A LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 

de Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 
"Atesa la proposta del Grup Mixt de data 10 de 

desembre de 1997 que insta el Govern de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears a manifestar al Govern Central 
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la voluntat de Mallorca d'esser regió pilot en energies 
renovables, en cas que es decideixi dur endavant aquest 
projecte. 

 
Atès l'informe del Cap del Servei de Medi Ambient de 

data 19-2-98, el President de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 

 
A C O R D 

 
Instar al Govern Balear a fomentar les iniciatives 

destinades a incrementar l'ús de les energies renovables en 
tots els sectors públics, econòmics i particulars mitjançant 
els programes europeus específics i la seva inclusió al Pla 
Director Sectorial Energètic." 

 
 
Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa, en primer 

lloc, que es tracta d'una proposta presentada pel grup Mixt 
i estudiada i aprovada en Comissió. 

 
Per altra banda, indica que en l'àmbit de la Unió 

Europea s'ha generat tota una documentació que propugna 
avançar cap a la utilització d'aquestes energies i que en 
tots els casos s'hi manifesta la importància que en els 
plans energètics de les comunitats o dels estats prevegin 
l'augment de la proporció del consum d'energies renovables 
en relació al total. 

 
A més, l'avanç de les DOT també preveuen reduir la 

dependència dels derivats del petroli. 
 
Finalment hi ha l'acord del Consell en relació a 

l'adopció de mesures exemplars en matèria de medi ambient. 
 
Totes aquestes situacions que ha citat avalen 

l'adopció d'aquesta proposta per part del Consell. 
 
La Sra. Vidal (Mixt) considera que és important la 

unanimitat de tots els grups per tal que el Govern es 
decanti per aquesta línia i es pugui acollir als programes 
europeus que estan en marxa. 

 
El Sr. Rovira (PP) anuncia el vot favorable del seu 

grup. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 7.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 

SEBASTIÁN BENITO OLIVER EN NOM DE ROVER,SL, DE REGISTRE 
GENERAL D'ENTRADA DE 27.11.1197, CONTRA LA RESOLUCIÓ 
D'INFORME I QUALIFICACIÓ DESFAVORABLE DEL CONSELLER DELEGAT 
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES DE 3.10.1997, 62/97 

   
   Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió d'Activitats Classificades: 
   
"Vista la sol.licitud de Sebastián Benito Oliver en 

nom de ROVER, SL, de registre general d'entrada de 
27.11.1997, per la qual s'interposa recurs ordinari contra 
la resolució d'nforme i qualificació desfavorable d'aquest 
Conseller Delegat d'Activitats Classificades de 3.10.1997, 
nº 62/97. 

 
Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del Consell 

Insular de Mallorca  de 17.12.1997, d'acord amb el qual 
procedeix declarar la inadmissibilitat del recurs per 
extemporeneitat. 

 
Vista la proposta de la Comissió Insular 

d'Activitats Classificades de 28.01.1998, aquest Conseller 
Delegat d'Activitats Classificades eleva al Ple la següent 
proposta d' 

 
A C O R D 

 
Declarar la inadmissibilitat del recurs ordinari 

interposat pel Sr. Sebastián Benito Oliver en nom de ROVER, 
SL, de registre general d'entrada de 27.11.1997, contra la 
resolució d'nforme i qualificació desfavorable d'aquest 
Conseller Delegat d'Activitats Classificades de 3.10.1997, 
nº 62/97, per extemporeneitat, en base a l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del Consell Insular de Mallorca  de 
17.12.1997." 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 8.-  RECTIFICACIÓ ERROR POOT LÍMITS SÒL URBÀ 

SES COVETES. CAMPOS. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular d'Urbanisme: 

 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per majoria es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
Amb base en l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb 
el que disposa l'art. 25.3 del Pla d'Ordenació de l'Oferta 
Turística, i havent seguit el procediment establert a 
l'art. 24, apartat 2, de la Llei 8/87, d'1 d'abril, 
d'ordenació territorial de les Illes Balears, proposar al 
Ple del CIM: I.- Que aprovi provisionalment la rectificació 
de l'error material constatat en el Plànol 32.1.b "Ses 
Covetes-Sa Ràpita-S'Estanyol", del Pla d'Ordenació de 
l'Oferta Turística de l'illa de Mallorca, en el qual es va 
recollir incorrectament la classificació del sòl urbà Torre 
Marina, atès que en el moment de l'aprovació del POOT (6 
d'abril de 1995, BOCAIB nº 79, de 22 de juny de 1995) els 
dits terrenys havien perdut aqueixa classificació com a 
conseqüència de l'acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 4 de juliol de 1994. Tot això, de 
conformitat amb la documentació gràfica i escrita que és 
objecte de la present modificació, la qual queda 
incorporada expressament a aquest acord; II.- Que elevi el 
present acord al Consell de Govern de la CAIB per a la seva 
aprovació definitiva". 

 
 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze 
abstencions (PP, Mixt). 

 
 
 
9.-EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA 

CONTRA LA SRA. FRANCISCA VANRELL LLOMPART. POLLENÇA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
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ACORD 
 
1er. Desestimar les al·legacions presentades per 

l'interessat a la proposta de resolució formulada per 
l'Instructor de l'expedient en base a l'informe el·laborat 
per la Secretaria de l'expedient de data 10 de febrer de 
1998; 2n. Imposar a la Sra. FRANCISCA VANRELL LLOMPART en 
qualitat de promotora, una sanció de 9.776.957 pessetes, 
corresponents al 100% de la valoració de les obres, com a 
responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.1 B) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, i qualificada de greu segons 
l'article 28.2 del mateix cos legal, i, consistent en la 
construcció sense llicència d'un habitatge unifamiliar, 
situat a la parcel·la 54 del polígon 3, del terme municipal 
de POLLENÇA i valorats en 9.776.957 pessetes, sancionable 
d'acord amb el que recull l'article 44 de l'esmentada Llei 
10/1990, amb una multa del 100% del seu valor; 3r. El 
pagament de l'esmentada multa s'haurà de realitzar en 
metàl·lic en la tresoreria d'aquest Consell Insular de 
Mallorca, en el termini de 30 dies, comptats des del 
següent a la notificació del present acord. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament 
voluntari de la sanció, aquest Consell Insular procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la 
multa se suspendrà si durant el termini legal per a la 
interposició del recurs es garanteix l'import de la 
totalitat de la multa.= La garantia a constituir per part 
del reclamant per obtenir la suspensió serà depositada en 
la tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en 
valors públics o mitjançant un aval o fiança per l'import 
de la sanció". 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
10.- EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 

URBANÍSTICA CONTRA LA SRA. FRANCISCA PAYERAS MIR. STA. 
MARGALIDA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
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"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
1er. Desestimar les al·legacions presentades per 

l'interessat a la Proposta de resolució formulada per 
l'Instructor de l'expedient en base a l'informe el·laborat 
per la Secretaria de l'expedient de data 11 de febrer de 
1998; 2n. Imposar a la Sra. FRANCISCA PAYERAS MIR, en 
qualitat de promotora, una sanció de 535.528 pessetes, 
corresponent al 75% de la valoració de les obres, com a 
responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.B) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, i qualificada de greu segons 
l'article 28.2 del mateix cos legal i, consistents en 
habilitar un traster de 29,00 m2 de superfície com 
habitatge, tot això situat al carrer Orellana, núm. 7, 1er 
A de Can Picafort, del terme municipal de SANTA MARGALIDA i 
valorats en 714.038 pessetes, sancionable d'acord amb el 
que recull l'article 45.d) de l'esmentada Llei 10/1990, amb 
una multa del 75% del seu valor; 3r. El pagament de 
l'esmentada multa s'haurà de realitzar en metàl·lic en la 
tresoreria d'aquest Consell Insular de Mallorca, en el 
termini de 30 dies, comptats des del següent a la 
notificació del present acord. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la 
sanció, aquest Consell Insular procedirà al cobrament per 
la via de constrenyiment. El pagament de la multa se 
suspendrà si durant el termini legal per a la interposició 
del recurs es garanteix l'import de la totalitat de la 
multa.= La garantia a constituir per part del reclamant per 
obtenir la suspensió serà depositada en la tresoreria 
d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors públics o 
mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció". 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
11.- AL.LEGACIONS FORMULADES EL BATLE DE 

L'AJUNTAMENT DE BÚGER CONTRA L'ACORD DE LA CIUM D'INSTAR A 
LA REVISIÓ D'OFICI D'UNA LLICÈNCIA CONCEDIDA AL SR. JUAN 
BUADES CRESPÍ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 



�

�

25 

 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
 Desestimar les al·legacions presentades per pel 

Sr. Batle de l'Ajuntament de Búger mitjançant escrit de 
data 3 de juliol de 1997, contra l'acord adoptat per la 
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca en sessió de dia 
17 de desembre de 1996, pel qual s'instava al citat 
l'Ajuntament per tal que inicii la revisió d'ofici de 
l'acte d'atorgament de la llicècia concedida amb data 7 de 
maig de 1996, el Sr. Juan Buades Crespí per a la 
legalització d'un magatzem agrícola (núm. d'expedient 
95/03), i en conseqüència reiterar en els seus estrictes 
termes l'esmentat acord. Tot això en base a l'informe 
el·laborat pels Serveis Tècnics de l'Àrea d'Urbanisme 
d'aquest Consell Insular de Mallorca, de data 10 de juliol 
de 1997" 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
12.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JAIME BONET 

GARCIAS, CONTRA L'ACORD CIUM DE 24 DE JUNY DE 1997. SES 
SALINES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
Estimar el recurs ordinari formulat pel Sr. JAIME 

BONET GARCIAS, contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de dia 24 de juny de 1997, pel qual es va 
denegar l'autorització prèvia que havia sol·licitat per a 
la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al Polígon 
9, Parcel·la 45 c, Sòl No Urbanitzable del terme municipal 
de SES SALINES, i, en conseqüència i prèvia anul·lació de 
l'anterior acord, atorgar l'autorització prèvia 
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originariàment postulada en allò que és competència 
d'aquest Organisme i sense perjudici de la llicència 
municipal d'obres i altres autoritzacions que pertoquin, 
tot fent constar que aquella haurà de disposar com a 
condició especial que es concedeix per a aquesta finca en 
consideració a la referida superfície i que per això la 
finca en qüestió tendrà caràcter d'indivisible als efectes 
d'aprofitament urbanístic, i s'haurà d'acreditar davant 
l'Ajuntament, i dins el termini que aquest fixi, que s'ha 
practicat una nota marginal a la inscripció de la finca en 
el Registre de la Propietat respecgte de l'esmentada 
condició, tot això d'acord amb el que preveu l'article 16.1 
del Text Refús de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació 
Urbana, tot això en base als informes emesos el 29 de gener 
de 1998 i 4 de febrer de 1998". 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
13.-RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LES SRES. 

CATALINA ORELL I APOLONIA BURGUERA, CONTRA ACORD CIUM DE 25 
I 26 DE FEBRER DE 1997. SES SALINES.  

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
Estimar el recurs ordinari formulat per les Sres. 

CATALINA ORELL i APOLÒNIA BURGUERA, contra l'acord de la 
Comissió Insular d'Urbanisme de dies 25 i 26 de febrer de 
1997, pel qual es va denegar l'autorització prèvia que 
havia sol·licitat per a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al Polígon 2, Parcel·les 128 i 129, Sòl 
No Urbanitzable del terme municipal de SES SALINES, i, en 
conseqüència i prèvia anul·lació de l'anterior acord, 
atorgar l'autorització prèvia originariàment postulada en 
allò que és competència d'aquest Organisme i sense 
perjudici de la llicència municipal d'obres i altres 
autoritzacions que pertoquin, tot fent constar que aquella 
haurà de disposar com a condició especial que es concedeix 
per a aquesta finca en consideració a la referida 
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superfície i que per això la finca en qüestió tendrà 
caràcter d'indivisible als efectes d'aprofitament 
urbanístic, i s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament, i 
dins el termini que aquest fixi, que s'ha practicat una 
nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre de 
la Propietat respecte de l'esmentada condició, tot això 
d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del Text Refús de 
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això en 
base als informes emesos el 16 de desembre de 1997 i 26 de 
gener de 1997". 

 
 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dues 
abstencions (EU). 

 
 
 
14.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSÉ LUIS 

GUILLÉM GARCIA, CONTRA ACORD CIUM D'1 I 8 DE JULIOL DE 
1997. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
 Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. 

JOSÉ LUIS GUILLÉN GARCÍA, en representació de l'entitat 
mercantil "Hospitalet de Desarrollos, S.A.", contra l'acord 
de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca de dies 1 i 
8 de juliol de 1997, pel qual es va denegar la llicència 
d'obres per a la construcció d'un edifici d'habitatges, 
locals comercials i pistes de paddle a l'Illeta P, Sector 
1-3 de les NNSS de MARRATXÍ amb la consegüent confirmació 
de l'acord recorregut, tot això en base als informes emesos 
el 5 de desembre de 1997 i el 15 de desembre de 1997". 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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15.- RECURS ORDINÀRI INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT 

D'ARTÁ, CONTRA L'ACORD DE LA CIUM DE 17 DE DESEMBRE DE 
1996. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
 Desestimar el recurs ordinari formulat per 

l'Ajuntament d'Artà, contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca de dia 17 de desembre de 1996, pel 
qual es va autoritzar la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a la Parcel·la 36, Polígon 5, Sol No 
Urbanitzable del terme municipal d'ARTÀ, promogut per 
l'Entitat Mercantil DESDEDINTRE, S.L. amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot això en base als 
informes emesos el 14 de gener de 1998 i el 27 de gener de 
1998". 

 
 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dues 
abstencions (EU). 

 
 
 
16.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS SRS. SEBASTIÁN 

CERDÓ CAPÓ I BARTOLOMÉ ESTELRICH MASSUTI, CONTRA L'ACORD 
CIUM DE 23 DE MAIG DE 1997. FELANITX. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
 Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. 

SEBASTIÁN CERDÓ CAPÓ i pel Sr. BARTOLOMÉ ESTELRICH MASSUTI, 
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actuant com a Regidors de l'Ajuntament de Felanitx pel grup 
municipal Coloms a la Sala, contra l'acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme de Mallorca de dia 23 de maig de 1997, 
pel qual es va autoritzar el projecte promogut per la Sra. 
Mª Rosa Concustell Bas pera la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al Polígon 31, parcel·la 202, Can Gayà, 
Sol No Urbanitzable del terme municipal de FELANITX, amb la 
consegüent confirmació de l'acord recorregut, tot això en 
base als informes emesos el 17 de desembre de 1997 i el 19 
de desembre de 1997". 

 
 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dues 
abstencions (EU). 

 
 
 
17.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. ANTONIA 

PORCEL BOSCH, CONTRA ACORD CIUM DE 24 DE JULIOL DE 1997. 
ANDRATX. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
 
"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 

d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent 

 
ACORD 
 
 Desestimar el recurs ordinari formulat per la Sra. 

ANTONIA PORCEL BOSCH contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca de dia 24 de juliol de 1997, pel 
qual es va declarar la incompetència funcional per entendre 
la sol·licitud d'autorització prèvia per un estudi previ 
d'habitatge unifamiliar aïllat a la finca Es Canal de Sa 
Galera, del terme municipal d'ANDRATX, amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot això en base als 
informes emesos el 14 de gener de 1998 i el 21 de gener de 
1998". 

 
 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dues 
abstencions (EU). 
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PUNT 18.- CRITERIS A SEGUIR SOBRE PROVEÏMENT 

D'AIGUA POTABLE EN ELS INSTRUMENTS URBANÍSTICS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'aigua és un recurs escàs i fràgil, especialment 

en una illa com Mallorca, atesa la seva climatologia i 
l'explotació intensiva a què està sotmesa. 

 
L'aigua és un recurs bàsic per a tots els ciutadans 

i per a desenvolupar qualsevol activitat productiva, por la 
qual cosa és imprescindible un control públic rigoros que 
en garanteixi el proveïment efectiu en quantitat i 
qualitat. 

 
La preocupació jurídica envers les aigües 

subterrànies és relativament moderna, car, en el segle XIX, 
la dificultat de la seva extracció la preservava de la 
sobreexplotació i s'acceptava de manera pacífica que qui 
assumia el cost de l'extracció, fruís dels seus beneficis. 
Per això, les lleis de 1866 i de 1879 tan sols establiren 
un règim de distàncies entre els pous, les anomenades 
"distàncies àtiques", perpetuant la mentalitat del dret 
quiritari romà segons la qual la propietat arriba "usque ad 
infernos". Això no obstant, les constants millores de la 
tècnica i l'increment en el consum, varen conduir a un 
règim més intervingut sobre la propietat de les aigües en 
aquells territoris on es tractava d'un bé escàs i on 
gairebé no hi havia aigües superficials. Així, a les Illes 
Canàries i Balears s'exigeix des de fa mes de 60 anys la 
inscripció dels pous en el registre de brolladors 
("manantiales") de l'antiga Jefatura de Minas. 

 
A les Illes Balears, la creixent preocupació per 

l'escassesa d'aigua culmina amb la promulgació de la Llei 
58/69, de 30 de juny, que imposa una moratòria en 
l'obertura de noves captacions mentre no s'aprovi un Estudi 
integral dels Recursos Hidràulics de les Illes Balears. 

 
 
El Decret 3382/1973, de 21 de desembre, pel qual 

s'aproven les normes sobre les noves captacions i 
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l'ampliació de les existents a les Illes Balears, aprova 
l'estudi esmentat i sotmet a autorització prèvia del Servei 
Hidràulic del Ministerio de Obras Públicas i de l'antiga 
Jefatura de Minas les noves captacions i l'ampliació de les 
existents (arts. 3 i 16). El Decret fixa nou zones i 
estableix, per a cada una d'elles, el cabal màxim 
instantani, l'ús, la distància entre captacions i la 
profunditat de la bomba d'extracció que hauran de respectar 
les autoritzacions. És més, el volum anual autoritzat 
s'atorga amb càracter temporal i lligat a un ús justificat, 
revisable en la seva quantia per períodes que, com a mínim, 
seran de deu anys, d'acord amb els resultats obtinguts en 
l'explotació de l'aqüífer (art. 4). D'acord amb l'article 
17 del Decret, en les instal·lacions que serveixin per a 
proveïment de poblacions serà obligatòria la col·locació 
d'instruments adequats per al control del nivell de l'aigua 
i dels cabals que s'extreuen, dades que hauran de posar-se 
a disposició de l'Administració. L'article 18 preveu la 
modificació de l'autorització en cas de  diferències 
sensibles entre les extraccions previstes i les realment 
realitzades, i faculta l'Administració a declarar caducada 
l'autorització si l'aigua s'aplica a un ús diferent de 
l'autoritzat, a part de les sancions que escaiguin (art. 
19). A més, l'article 20 i últim del Decret autoritza els 
Ministeris d'Obres Públiques, Indústria i Agricultura 
perquè, conjuntament, puguin variar les condicions 
tècniques establertes en el mateix Decret d'acord amb 
l'evolució dels aqüífers. 

 
La Llei d'Aigües, Llei 29/85, de dos d'agost, 

canvia substancialment el règim jurídic de les aigües 
subterrànies i les incorpora al domini públic estatal 
(arts. 1 i 2 de la Llei), d'acord amb els articles 132.2 i 
128.1 de la Constitució. La Sentència del Tribunal 
Constitucional de dia 29 de novembre de 1988 va declarar 
ajustada a la Constitució la publificació de l'aigua per a 
<<garantir la gestió i utilització controlada d'un recurs 
essencial>>. 

 
Els aqüífers de l'illa de Mallorca es troben en una 

situació delicada. El proveïment de la població está 
exigint inversions milmilionàries de les Administracions, 
tant en canalitzacions d'aigües subterrànies, com en la 
construcció de plantes dessaladores que impliquen, a més, 
un elevat consum energètic; i s'ha arribat, fins i tot, al 
transport d'aigua amb vaixells des de la Península. La Llei 
34/94, de 19 de desembre, constata la gravetat de la 
situació i aprova una sèrie de mesures urgents per al 
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proveïment d'aigua als nuclis urbans de la badia de Palma. 
Es tracta de solucions poc respectuoses amb l'entorn i que 
encareixen estraordinàriament un recurs escàs i bàsic, del 
qual tots els ciutadans tenen necessitat, i resulten 
contràries, per tant, a plantejaments de desenvolupament 
sostenible. 

 
Cal tenir present que el cost de l'adducció d'aigua 

d'un pou és d'entorn de 10-30 ptes/m3, mentre que l'aigua 
dessalada suposa una despesa molt superior, entorn de les 
150-300 ptes/m3, i encara més l'aigua transportada en 
vaixell, que oscil·la entre les 400 i les 500 ptes/m3. No 
sorprèn, per tant, que l'aigua de Palma sigui la segona més 
cara de les principals ciutats espanyoles, tan sols 
superada per la ciutat de Las Palmas i per motius 
semblants. 

 
La sobreexplotació dels aqüífers també perjudica 

seriosament la qualitat de les aigües, car l'augment del 
nivell de clorurs converteix l'aigüa en salobrosa i, per 
tant, poc adequada per al consum humà. De fet, molts de 
pous de Mallorca superen els 200 mg per litre recomanats 
per l'Organització Mundial de la Salut. A més, els 
processos d'intrusió marina s'han demostrat molt 
difícilment reversibles. La gravetat de la situació la 
reconeixia el Cap de la Junta d'Aigües de Balears en un 
estudi publicat a la Revista "Obras Públicas" l'any 1989 i 
titulat "El Agua en Baleares. Explotación, depuración, 
reutilización", on afirmava, textualment, que <<el aumento 
en la extracción de aguas subterráneas ha provocado la 
rotura del equilibrio hidrodinámico en algunos acuíferos, 
razón por la cual se han producido en ellos descensos 
significativos del nivell piezométrico regional y se han 
desencadenado, en algunos casos, claros procesos de 
intrusión marina.= No se observan actualmente signos de 
modificación en la tendencia al crecimiento de demandas de 
agua para usos urbano y turístico, por lo que es previsible 
que se produzcan nuevos incrementos acumulados en los 
próximos años, los cuales podrían agravar las situaciones 
ya existentes en las áreas con desequilibrios hidráulicos, 
antes aludidos, y extenderlas a otras no afectadas por 
éstos>>. 

 
Tal com augurava el Cap de la Junta d'Aigües, és 

clar que la tendència al creixement no s'ha redreçat i que 
la situació dels aqüífers està empitjorant: augmenta el 
consum per activitats turístiques, amb un increment del 
nombre de places i del nombre de visitants, i augmenta el 
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consum domèstic per canvis en els hàbits de consum de la 
població resident. 

 
Avui se'ns fa evident que si s'implementen tots els 

nous assentaments prevists en els planejaments urbanístics 
vigents (els quals permeten duplicar les construccions 
actuals, segons l'avanç de Directrius d'Ordenació del 
Territori), resultarà del tot impossible garantir el 
subministrament d'aigua potable a la població a uns preus 
raonables. 

 
Davant aquesta situació, es pot recórrer als 

mecanismes de protecció dels aqüífers en els supòsits de 
sobreexplotació que preveu la Llei d'Aigües (art. 54), 
afectant els drets de les concessions administratives 
vigents i, fins i tot, l'explotació de les aigües de 
titularitat privada (punt 4 de la Disposició Transitòria 
3ª). En aquest sentit, cal tenir ben presents les 
Directrius del Pla Hidrològic de les Illes Balears 
aprovades pel Consell General de l'Aigua de Balears el dia 
22 d'abril de 1996, que en el seu punt I.2.3.3, sobre la 
qualitat dels recursos subterranis i la intrusió marina, 
afirma textualment: <<Els majors problemes es localitzen en 
les zones costaneres, a les que una explotació excessiva o 
una gestió inadequada ha afavorit la intrusió marina 
contaminant els aqüífers. Les àrees amb major grau 
d'intrusió marina es presenten a les Unitats 
Hidrogeològiques següents: Illa de Mallorca: Pla de Palma 
(Pla de Sant Jordi), Llucmajor-Campos (Campos-Ses Salines), 
Marina de Llevant, Zones costaneres de Son Servera i La 
Marineta, Calvià i Na Burguesa>>. 

 
A més, en el mateix avanç de Directrius es constata 

que "en nombroses ocasions" els continguts en nitrats i, 
fins i tot en alguns casos, en nitrits, són superiors als 
valors permesos per al consum humà. Les zones més 
afectades, segons les Directrius, amb valors superiors a 
100 mg/l d'ió nitrat són les següents, a Mallorca: 
Llucmajor-Campos, Sa Pobla-Muro, Manacor i algun punt dels 
municipis d'Alcúdia, Algaida, Búger, Llubí, Montuïri, 
Petra, Ses Salines, Sineu, Sóller i Son Servera. 

 
Tot això que s'ha exposat recomana la màxima 

prudència a l'hora d'avaluar la suficiència i la qualitat 
del subministrament d'aigua que s'ha d'acreditar per part 
de l'ajuntament o del promotor abans d'aconseguir 
l'autorització urbanística d'una nova urbanització.  
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Per altra banda, hem d'insistir que la degradació 
progressiva dels aqüífers requereix un especial esment a la 
potabilitat de les aigües destinades al proveïment de les 
poblacions, per la qual cosa els informes que es facin per 
a decidir sobre nous assentaments han d'esser com més 
actuals millor. 

 
Tots aquests antecedents han d'esser tenguts en 

compte pel Consell de Mallorca en tant que Administració 
insular competent en Urbanisme, la qual ha de tenir una 
visió global dels problemes i ha d'actuar amb criteris 
d'interès general. I si un ajuntament pot planificar el seu 
territori valorant únicament els factors locals, la 
Comissió Insular d'Urbanisme no pot fer abstracció de la 
realitat global. I dins aquesta realitat global, la 
disponibilitat d'aigua i l'existència de recursos com a 
factor condicionant del desenvolupament ha d'esser tengut 
en compte en cada cas com a part important del seu criteri 
de decisió, tot valorant, a més, la incidència d'un nou 
poblament en el possible encariment de l'aigua per a la 
població resident i la possible pèrdua de qualitat 
d'aquella en funció del risc de sobreexplotació dels 
aqüífers. 

 
Per tot això anteriorment exposat, es fa la següent  
 
PROPOSTA  
 
<<Criteris a aplicar en els procediments 

d'aprovació d'instruments de planejament en què sigui 
competent aquest Consell Insular de Mallorca: 

 
PLANEJAMENT GENERAL. 
 
Per a l'aprovació d'un nou Planejament General o la 

seva revisió, és necessari que l'Ajuntament, per mitjans 
propis o mitjançant la pertinent concessió a empreses o a 
particulars, pugui disposar, sobre la base de les solucions 
que es proposin, d'aigua potable suficient per a donar 
servei a la població existent i a la que previsiblement 
s'assentarà en solars disponibles i de nova creació en 
desenvolupament de Sòls Urbanitzables o en Sòl Urbà. 

 
S'han d'incloure i desenvolupar en el Pla les 

previsions del Pla Hidrològic. En cas d'inexistència o 
manca de vigència del Pla Hidrològic, si hi hagués 
insuficiència de recursos o manca de potabilitat de 
l'aigua, l'Ajuntament haurà de planificar la captació de 
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noves fonts o projectar la instal·lació de tractaments de 
l'aigua per a garantir-ne la potabilitat. 

 
Així mateix, en aquells termes municipals que 

estiguin situats sobre unitats hidrogeològiques 
deficitàries, el Planejament General haurà d'adoptar 
mesures d'estalvi de recursos aqüífers tals com 
l'obligatorietat de sistemes d'acumulació d'aigües de pluja 
en habitatges unifamiliars, comptadors individualitzats per 
usuari, depuració d'aigües residuals, sistemes de 
reutilització d'aigües depurades per a reg, etc. 

 
En les modificacions de Planejament General que 

impliquin augment de població o de superfície classificada 
com a Sòl Urbà, Urbanitzable o Apte per a la Urbanització, 
s'hauran de prendre, en relació amb això anteriorment 
esmentat, les corresponents cauteles respecte de la dita 
població o sòl. 

 
Si manquen aquestes previsions, el Consell Insular 

de Mallorca haurà de prendre la decisió pertinent amb vista 
a impedir una major oferta de sòl urbanitzat fins que no es 
garanteixi el proveïment d'aigua potable en quantitat i 
qualitat suficients. 

 
Amb la finalitat de facilitar la decisió del 

Consell Insular de Mallorca en cada cas, hauran de figurar 
en la documentació del Pla o ser requerits per l'Àrea 
d'Urbanisme per a la seva inclusió dins l'expedient, els 
següents informes: 

 
a) Informes de l'Ajuntament i de la Junta d'Aigües 

on s'acreditin el següents extrems: 1) Relació de tots els 
pous; 2) Dades de les extraccions existents en les fonts 
proposades i la seva destinació i d'altres fonsts de 
subministrament d'aigua que hagin de servir a la població 
existent i a la prevista. 

 
b) Informe de la Junta d'Aigües sobre la 

suficiència d'aigua a la unitat o unitats hidrogeològiques 
on estiguin ubicades les captacions, i sobre el compliment 
de les previsions del Pla Hidrològic. 

 
c) Certificació o informe de la Conselleria de 

Sanitat del Govern balear sobre la potabilitat de l'aigua. 
 
 
PLANS PARCIALS. 
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Perquè un Pla Parcial pugui ser aprovat, és 

necessari que es disposi d'aigua potable suficient per a 
donar servei a la urbanització. 

 
En el cas que es compleixi aquest requisit amb les 

fonts disponibles i els tractaments pal·liatius projectats, 
però la unitat o unitats hidrogeològiques on estiguin 
ubicades les fonts siguin deficitàries, prèviament s'hauran  
d'executar les previsions que el Pla Hidrològic hagi 
planificat amb la finalitat de resoldre aqueixa mancança. 
En el cas d'inexistència o manca de vigència del Pla 
Hidrològic, el Consell Insular de Mallorca haurà de prendre 
la decisió que consideri més convenient per a l'interès 
general. 

 
Amb la finalitat de facilitar la decisió del 

Consell Insular de Mallorca en cada cas, hauran de figurar 
en la documentació del Pla o ser requerits per l'Àrea 
d'Urbanisme per a la seva inclusió dins l'expedient, els 
següents informes: 

 
a) Informe de l'Ajuntament en el cas que s'hagi de 

proveir amb una xarxa municipal i, en qualsevol cas, de la 
Junta d'Aigües on s'acreditin els següents extrems: 1) 
Relació de tots els pous i d'altres fonts de 
subministrament d'aigua que hagin de servir a la població 
del Pla Parcial; 2) Dades de les extraccions existents en 
les fonts proposades i la seva destinació. 

 
b) Informe de la Junta d'Aigües sobre la 

suficiència d'aigua a la unitat o unitats hidrogeològiques 
on estigui ubicades les captacions i, si s'escau, sobre el 
compliment de les previsions del Pla Hidrològic en relació 
a aquelles. 

 
c) Certificació o informe de la Conselleria de 

Sanitat sobre la potabilitat de l'aigua de les fonts 
aportades.  

 
PROJECTES D'URBANITZACIÓ. 
 
És requisit necessari el compliment de totes les 

determinacions imposades pel Pla Parcial i, en particular, 
l'obtenció de concessió administrativa de l'explotació de 
l'aigua destinada al proveïment de la població prevista en 
l'àmbit del dit projecte, llevat del cas que la 
urbanització pugui ser proveïda mitjançant cabals 
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suficients d'aigua potable des d'una xarxa existent afecta 
al proveïment de la població. 

 
En el cas que no s'haguessin pres les esmentades 

cauteles en l'aprovació del corresponent Pla Parcial, o si 
les concessions no són de recent aprovació, el Consell 
Insular de Mallorca podrà sol·licitar els mateixos informes 
que s'han considerat necessaris per a l'aprovació del Pla 
Parcial, amb la finalitat de garantir que es disposa de 
romanents d'aigua potable suficients per a donar servei a 
la població prevista en la urbanització>>". 

 
 
 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que es 

tracta d'una proposta de criteris d'actuació dels òrgans 
que tenen competència en matèria urbanística en relació als 
proveïments d'aigua, especialment per a les noves 
urbanitzacions. 

 
La resposta, continua, respon a una preocupació que 

deriva de la utilització d'un recurs escàs en termes de 
sostenibilitat. Considera que aquesta preocupació ha de 
traspassar els límits de les declaracions programàtiques i 
que s'ha de reflectir en la realitat, de manera que la 
disponibilitat d'aigua sigui un element decisiu a l'hora 
d'autoritzar un creixement urbanístic i no un simple tràmit 
a cobrir mitjançant una acreditació documental, moltes de 
vegades deficient. 

 
Resumeix en quatre aspectes els criteris que 

s'inclouen en la proposta. 
 
En primer lloc, hi ha el criteri de la suficiència 

quantitativa. En segon lloc, destaca el criteri de la 
suficiència qualitativa, de manera que si no hi ha aquesta 
qualitat, s'ha de garantir l'existència de noves fonts o de 
tractaments adequats per a fer-la apta per al consum humà. 
En tercer lloc, hi ha el compliment de les previsions 
legislatives, especialment pel que fa a la Llei d'aigües i, 
per descomptat, al Pla hidrològic per al dia que aquest 
s'aprovi. Finalment, es refereix a la introducció de 
mesures d'estalvi, de manera que es proposa que en aquells 
termes municipals situats en zones hidrogeològiques 
deficitàries, els instruments de planejament hauran 
d'adoptar mesures d'estalvi com ara la recollida d'aigua en 
habitatges unifamiliars, els comptadors individuals, la 
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depuració de les aigües residuals i la reutilització 
d'aquestes per al reg. 

 
Informa també que la proposta indica com s'ha de 

reflectir en la documentació administrativa el compliment 
d'aquests criteris. Destaca que aquesta part s'ha elaborat 
d'acord amb la proposta de la representació del Govern en 
la Comissió Insular d'Urbanisme i que també es va tractar 
amb la Direcció General de Règim Hidràulic, de manera que 
creu que queda garantida la voluntat de els dues 
administracions que la realitat respongui a aquests 
criteris. 

 
Considera que es una passa endavant aprovar i fer 

públics aquests criteris. 
 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Demana quines 

modificacions s'han fet a la proposta aprovada en Comissió. 
 
El Sr. Quetglas (PSOE) indica que la proposta de la 

Comissió és la que es presenta al Ple. 
 
La Sra. Salom (PP) recorda que a les darreres 

sessions de la Comissió Insular d'Urbanisme hi ha hagut 
certes diferències entre els membres de l'equip de govern a 
l'hora de tractar-s'hi algunes urbanitzacions. Arran de 
l'aprovació des Pujols hi havia algun partit que 
necessitava alguna raó per poder justificar davant els seus 
electors la necessitat de continuar formant part d'aquest 
pacte. Opina que aquesta és la raó per la qual avui es 
presenten aquests criteris al Ple. 

 
Argumenta que aquests criteris poden suposar dues 

coses, o bé un resum, una compilació de les lleis i de la 
normativa, i això voldria dir que els criteris no aporten 
res nou. Si el cas no és aquest, els criteris poden suposar 
que es crea nova normativa, que s'aproven nous criteris que 
impliquen noves obligacions per als promotors, per als 
constructors o per als ciutadans que un moment determinat 
vulguin emprendre unes obres. En aquest darrer cas, si allò 
que es proposa és incrementar el nivell d'exigència en 
certs punts, voldria dir que el Consell crea normativa.  

 
Si el cas fos aquests darrer, recorda que els 

consells no tenen capacitat normativa i que l'acord que 
avui es presenta al Ple no és correcte i el PP té 
l'obligació de manifestar aquesta incorrecció. 
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Avala les afirmacions anteriors amb l'opinió de 
l'assessora jurídica de la Comissió d'Urbanisme de qui 
l'acta reflecteix unes paraules en el sentit que la 
proposta podria tenir un cert valor normatiu si se sotmet a 
la consideració del Ple de la institució. També cita 
l'informe que ha elaborat el Govern Balear que diu que el 
Consell de Mallorca "al·legant que té la competència 
exclusiva en matèria urbanística pretén adoptar uns 
criteris que plantegen seriosos dubtes quant a la 
naturalesa jurídica i que, a més menyscaben la competència 
de la Comunitat Autònoma en matèria hidràulica" i també que 
la "proposta conté uns requisits (...) que excedeixen allò 
que estableix el Reglament de Planejament per la qual cosa 
amplien la normativa sobre la matèria". Igualment cita 
l'informe del lletrat en cap de la casa que afirma que 
"l'acord de referència no pot vincular o obligar les 
persones físiques o jurídiques afectades pels expedients 
urbanístics més enllà de l'estricta aplicació de les normes 
actualment vigents" i, més endavant "l'exigència que uns 
informes d'altres institucions, com poden esser els 
ajuntaments, la Junta d'Aigües o la Conselleria de Sanitat, 
en qualsevol cas haurien de considerar-se com a 
facultatius, però no com a preceptius". 

 
Per tant, continua, si allò que avui pretén aprovar 

el pacte d'esquerres són nous criteris, no és possible fer-
ho perquè el Consell no pot anar més enllà de les 
exigències de la normativa vigent, ja que el Consell no té 
les competències i si es tracta d'un simple resum de la 
normativa no té objecte, ja que és un simple paper banyat 
que no farà més que enbullar els ciutadans. 

 
 
Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Anuncia el seu vot en 

contra de la proposta basant-se en els informes negatius 
que evidencien que els criteris no són aplicables. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Indica que el seu grup 

considera que les previsions urbanístiques per a l'llla de 
Mallorca són excessives. El PP també ho diu, però no tan 
sols no hi fa res, sinó que defensa les noves 
urbanitzacions fins al punt que considera s'han d'aprovar 
malgrat que no acreditin la disponibilitat d'aigua. 

 
El PSM pensa que s'ha d'aturar el creixement, 

bàsicament per raons de model territorial i econòmic. 
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Argumenta que la proposta d'avui no és un resum de 
la normativa vigent i tampoc no és una normativa nova. 
Assegura que la portaveu del PP s'equivoca quan pressuposa 
que només hi ha aquestes dues alternatives, ja que hi ha 
una altra cosa que són els criteris hermenèutics, els 
criteris d'interpretació. És aquest el cas en què la 
normativa té un ampli marge d'interpretació i el Consell, 
que l'ha d'aplicar, fins i tot per a més seguretat 
jurídica, estableix uns criteris interpretatius. Es tracta 
precisament d'això i no hi ha cap informe que ho hagi 
qüestionat, almanco dels que consten a l'expedient.  

 
Fa notar que el PP es congratula que el Consell no 

tengui capacitat reglamentària, tot i que a través del 
Parlament la hi podria atribuir i es nega a fer-ho, a pesar 
de les consideracions del Sr. Huguet. 

 
Assegura, per tant, que no es tracta de cap 

reglament sinó que la proposta preveu els criteris que la 
Comissió Insular d'Urbanisme tindrà en compte a l'hora 
d'avaluar si una nova urbanització té o no suficiència 
d'aigua. 

 
Aquesta reflexió prové del fet que malgrat que hi 

hagi la consciència que l'aigua és un bé escàs i que té uns 
costs milmil·lionaris, la Junta d'Aigües no fa res per 
racionalitzar-ne el consum. Per tant, davant uns informes 
totalment insuficients de la Junta d'Aigües, el Consell ha 
volgut manifestar què vol saber abans d'autoritzar nous 
assentaments. 

 
Considera que es tracta d'unes qüestions molt 

simples; voler saber quins són els pous i quins són els 
subministres que es preveuen per a aquella urbanització, 
cosa que fins ara no se sabia i encara menys quan es 
tractava d'aigües privades, en què la Junta d'Aigües 
considera que sempre són bones i suficients. Els criteris 
no demanen més que l'acreditació de la quantitat i de la 
qualitat d'aquestes aigües. Recorda que el Pla hidrològic 
parla d'intrusió marina, de contaminació per nitrats a 
moltes zones, allò que es demana és que aquestes 
circumstàncies es tenguin en compte i s'acrediti la 
qualitat mínima imprescindible. 

 
Com que no es vol que l'aigua sigui un factor 

limitatiu del creixement, s'autoritzen les dessaladores. 
Opina que en aquest cas s'ha d'acreditar que no hi ha prou 
aigua i també el preu de la fabricació d'aquesta aigua. 
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Recorda que la tona extreta costa de l'ordre de 30 PTA i la 
tona fabricada amb dessaladores multiplica el preu per deu 
i dur-la amb vaixell en costa entre 400 i 500. Es tracta 
d'un cost que han de pagar tots els ciutadans i és una 
reflexió que l'autoritat urbanística i no la hidràulica ha 
de tenir present a l'hora de prendre decisions. 

 
Els criteris, doncs, pretenen dotar d'elements 

suficients la Comissió Insular d'Urbanismes a l'hora de 
prendre decisions rellevants en relació al desenvolupament 
sostenible a la nostra illa. 

 
Amb aquests criteris, pensa, que a l'hora d'aprovar 

plans generals i normes subsidiàries es tindrà en compte un 
factor limitatiu tan important com és l'aigua. 

 
Intervé el Sr. Pascual (PP) per les al·lusions que 

ha fet la Sra. Salom a un pacte d'esquerres. Recorda que el 
pacte es va constituir únicament a partir d'un document 
programàtic signat per quatre grups polítics. En cap moment 
no es va preveure fer una política d'esquerres i al 
document no hi ha cap referència. Vol que això quedi clar. 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Està d'acord que no es 

tracta d'un pacte d'esquerres. Vol fer constar, amb tot, 
que el document el varen signar tres partits i EU per 
escrit es va comprometre a col·laborar en el 
desenvolupament dels punts del pacte, llevat del que feia 
referència als residus sòlids. 

 
El Sr. Quetglas (PSOE) no comparteix la postura 

maximalista de la Sra. Salom en el sentit que els criteris 
o són un doll innecessari perquè no fan més que recollir 
allò que la normativa ja preveu o bé es tracta d'una 
il·legalitat perquè el Consell s'extralimita creant 
normativa nova. 

 
Les úniques alternatives existents no són aquestes, 

sinó, que com ha dit el Sr. Alorda, hi ha tot un camp entre 
donar criteris i fer-los públics i la inutilitat de no 
aportar res o la il·legalitat d'extralimitar-se. 

 
Considera que és important que el Consell faci 

públics els criteris que aplica en aquelles decisions 
d'especial transcendència com són les urbanístiques, en 
contrast amb allò que passava abans, quan no hi havia 
criteris, sinó absoluta discrecionalitat i les decisions 
s'aplicaven a segons qui i segons com i amb unes comissions 
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que es feien en l'obscurantisme i el silenci, la manca de 
publicitat i en sessions secretes.  

 
Se sorprèn que el PP disposi d'un informe fet per 

l'Assessoria Jurídica del Govern per utilitzar-lo en el 
Consell de Mallorca. Demana expressament si és així i si la 
resposta és afirmativa demana que l'hi facin arribar, tot i 
que durant el debat només es referirà als informes que 
figuren dins l'expedient.  

  
Es refereix en primer lloc a l'informe del Sr. 

Oleza del qual la Sra. Salom ha seleccionat l'afirmació que 
els criteris no poden obligar altres administracions. Això 
és cert, però fa notar que l'informe no diu que els 
criteris vulguin obligar cap altra administració. Allò que 
sí fa l'informe és assenyalar tres casos que podrien fer 
dubtar sobre la implicació d'altres administracions. 
Anuncia que està disposat a corregir aquests casos i demana 
al secretari que en prengui nota. En primer lloc en comptes 
d'"Exposició de motius", que és una terminologia pròpia de 
normativa, proposa dir "Justificació de la proposta". En 
segon lloc, a la pàgina 5, on diu "l'ajuntament haurà de 
planificar" proposa que digui: "la Comissió s'assegurarà 
que hauran planificat". Finalment, on diu "prèviament 
s'hauran d'executar les previsions del Pla hidrològic" 
proposa que digui: "la Comissió assegurarà que s'hauran 
executat les previsions del Pla hidrològic".  

 
Argumenta que aquestes eren les úniques objeccions 

jurídiques i assegura que la Sra. Salom no pot al·legar que 
els informes diguin enlloc que el Consell s'extralimita en 
les seves competències. 

 
Per tant, en favor de la publicitat, de 

l'objectivitat i en defensa d'un recurs escàs com és 
l'hidràulic, creu que l'actuació del Consell proposant 
aquests criteris és molt més favorable a la seguretat 
jurídica que no l'obscurantisme, la discrecionalitat i el 
fer la llei a la mesura, com ocorria en el passat. 

 
La Sra. Salom (PP) no opina que es tracti tan sols 

de criteris interpretatius i avança que el temps li donarà 
la raó quan es vagin presentant recursos en contra. 

 
Per altra banda, cita afirmacions, publicades a la 

premsa i fetes per membres de la majoria, que asseguren que 
la proposta ha de permetre aturar urbanitzacions per 
defectes d'aigua o bé que la mesura endureix els requisits 
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que han de complir els promotors i els ajuntaments. Si 
s'afirma que amb els criteris es podran aturar les 
urbanitzacions, vol dir que es crea normativa, argumenta. 
És a dir que són membres de la majoria els qui també han 
dit que aquesta normativa es crea i no només ho diuen els 
informes jurídics. El Sr. Sampol mateix afirma que 
s'obligarà els ajuntamente i promotors a complir tota una 
sèrie de condicions.  

 
El seu grup és conscient que l'aigua és un recurs 

escàs i que se n'ha de tenir en compte la disponibilitat a 
l'hora d'autoritzar noves urbanitzacions, però allò que el 
PP no comparteix és que el Consell no tengui en compte les 
previsions que fa la llei per determinar aquesta 
disponibilitat.  

 
Insisteix que si els criteris no poden obligar 

altres administracions, com afirma l'informe del Sr. Oleza, 
la proposta constitueix paper banyat, no serveix per res. 
Es pot aprovar i sortirà als mitjans de comunicació, que 
podran dir que el pacte d'esquerres o de progrés és més 
proteccionista que ningú. Però si aplicant aquest criteri 
es deneguen sol·licituds, el Consell perdrà els recursos. 

 
En aquest sentit, continua, els criteris no 

signifiquen més que embullar la troca i la gent i el PP no 
hi està d'acord. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). No entén que davant 

uns criteris que intenten limitar la discrecionalitat, el 
PP pugui tenir tantes dificultats per assumir-los i 
considerar que és il·legal establir-los. 

 
Fa notar que si aquestes declaracions que ha citat 

la Sra. Salom realment s'han fet, són ben raonables, ja que 
si hi ha un vertader control de quantitat i qualitat 
d'aigua, de fet s'aturaran urbanitzacions. Recorda que fins 
ara no s'acreditava la suficiència de l'aigua, tal com 
preveu la Llei. Les dades que proporciona la Junta d'Aigües 
a la Comissió Insular d'Urbanisme són clarament 
insuficients, ja que no se sap ni d'on provenen ni quin 
cabal tenen ni de quina qualitat són. De fet, tan aviat com 
s'han posat algunes objeccions han aparegut les 
dessaladores, ja que ha resultat que les acreditacions dels 
promotors eren clarament insuficients. 

 
Anuncia que a zones com Campos o Llucmajor 

apareixerà que l'aigua és insuficient i no per una nova 
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norma, sinó perquè abans no s'acreditava la disponibilitat 
d'aquella aigua. 

 
Considera que l'argumentació es pot resumir en una 

pregunta i és demanar-se si el PP està d'acord que es 
produeixen nous assentaments sense acreditar suficiència 
d'aigua en quantitat i en qualitat, Demanar-se si el PP 
està d'acord que es puguin admetre assentaments damunt 
aqüífers salinitzats sense assegurar que hi hagi aigua a 
bastament en aquella zona o no. Fins ara això no 
s'acreditava. Ara s'ha d'acreditar. 

 
Recorda que el Pla hidrològic dirà quines 

estructures han de fer els ajuntaments i el planejament ho 
haurà d'incorporar, segons preveu l'avanç de les DOT, però 
mentre no hi hagi pla hidrològic, el planejament ha de fer 
una reflexió sobre com se subministrarà l'aigua. 

 
Considera una irresponsabilitat prendre decisions 

sobre assentaments urbanístics sense tenir el 
subministrament d'aigua garantit. 

 
 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Recorda que a la 

Comissió es va tenir molta de cura per no ultrapassar els 
límits de les competències del Consell de manera que es va 
suprimir tot allò que podria crear dubtes. 

 
Per altra banda, fa avinent que no és un invent de 

la majoria que les urbanitzacions que no comptin amb aigua 
suficient no es poden aprovar. Ho diu la Llei i el 
Reglament de Planejament. La diferència és que el PP no ho 
ha aplicat mai, ni a través de la Junta d'Aigües ni la 
Direcció General d'Obres Hidràuliques, ni ho ha fet 
complir. La majoria d'ara ho vol fer complir i utilitzarà 
les seves competències. 

 
La Sra. Salom (PP) recorda que avui mateix s'ha 

reclamat respecte per a les institucions i ara el Sr. 
Quetglas acaba de posar malament la Junta d'Aigües. Pensa 
que aquí no és el lloc adequat, sinó el Parlament. 

 
El Sr. Quetglas (PSOE) indica que ho faran al 

Parlament exactament a partir del dia que el PP deixi de 
parlar del Consell dins el Parlament. 

 
Se sotmet a votació la proposta, amb les 

modificacions introduïdes pel Sr. Quetglas, i s'aprova per 
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desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze en 
contra (PP, Mixt).  

 
 
 
 
 
COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
19.- APLICACIÓ DE ROMANENTS DELS PLANS D'OBRES I 

SERVEIS DE 1988 I 1989. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
 
" ANTECEDENTS: 
 
Atès que a  l'obra núm. 60 de l'Ajuntament 

d'Algaida "Edifici d'usos socials, 3a fase" del Pla d'Obres 
i Serveis de 1988 hi ha un romanent d'aportació del Consell 
Insular de 9.575.481.-  que no fou utilitzat, i que en el 
Pla d'Obres i Serveis de 1989 n'hi ha un altre de 
3.808.186.- ptes  corresponent a l'obra núm. 69 de 
l'Ajuntament de Selva "Enllumenat públic de Selva", els 
quals  es poden destinar a finançar obres d'aquests 
mateixos Ajuntaments, el President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació  fa la següent 
proposta d': 

 
ACORD 

 
1.- Destinar part del romanent de 9.575.481.- ptes  

de l'aportació del Consell Insular de Mallorca a  l'obra 
núm. 60 de l'Ajuntament d'Algaida  "Edifici d'usos  
socials, 3a fase" del Pla d'Obres i Serveis de 1988  al 
finançament de l'obra següent d'aquest mateix Ajuntament: 

 
Obra: "Reforma Local Joventut". 
Pressupost: 9.812.513.- 
Aportació CIM: 6.378.133.-  
Aportació Ajuntament: 3.434.380.- 
 
2.- Destinar, igualment, part del romanent de 

3.808.186.- de l'aportació del Consell Insular de Mallorca 
a l'obra núm. 69 de l'Ajuntament de Selva "Enllumenat 
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públic de Selva" del Pla d'Obres i Serveis de 1989 al 
finançament de l'obra següent d'aquest mateix Ajuntament: 

 
Obra: "Correcc. tram x. distribu. Biniamar" 
Pressupost: 3.542.525.- 
Aportació CIM: 2.834.020.- 
Aportació Ajuntament: 708.505.-" 
 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
20.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROGRAMA OPERATIU LOCAL 

OBJECTIU  5b. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
"ANTECEDENTS 
 
En data 26 de gener de 1988, el Consell Insular va 

rebre un escrit del Ministeri d'Administracions Públiques 
(MAP) en el que ens comunica la financiació definitiva del 
Programa Operatiu Local  Objectiu 5b amb una aportació 
màxima  del MAP de 4.600.000.- ptes, i de FONS  FEOGA 
9.200.000.- ptes i mínima de Corporacions Locals de 
9.200.000.- ptes. 

 
Una vegada seleccionades determinades obres 

corresponents a municipis d'objectiu 5b, d'acord amb la 
financiació esmentada, el President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent 
proposta d' 

 
 

ACORD 
 
 
 

1.- Aprovar inicialment el Pla Operatiu Local 
Objectiu 5b següent: 
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MUNICIPI OBRA PRESS. MAP FEOGA CIM AJUNT. 

Fornalutx Dotació 
serv.carreró 
dels Abats 

11.404.354 1.710.654 5.702.177 2.851.088 1.140.435 

Maria S. Pav. 
Travessies 
Sa Tanca 

3.028.165 757.041 1.211.266 454.225 605.633 

Sineu Dot.serveis 
ctra Llorito

10.000.000 2.132.305 2.286.557 3.581.138 2.000.000 

       

 TOTALS 24.432.519 4.600.000 9.200.000 6.886.451 3.746.068 

 
 
 
2.- Aquest Pla s'exposarà al públic durant un termini de deu 

dies hàbils mitjançant anunci en el BOCAIB perquè es puguin formular  
reclamacions i al.legacions. També es trametrà a informe de la 
Delegada del Govern a les Balears i de la Comissió Provincial de 
Col.laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals. Aquests 
informes,  si no són emesos en el termini de deu dies, s'entendrà que 
ho són en sentit favorable." 

 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que la proposta tracta de 

l'aplicació de la mesura 1-6, a la qual durant els darrers anys el 
Consell no havia tingut accés. Ara s'ha aconseguit un finançament 
directe per part del Ministeri d'Administracions Públiques i del FEOGA 
de 4.600.000 PTA i 9.200.000 PTA respectivament que ha permès crear un 
petit pla operatiu local que es du ara a aprovació inicial. 

 
Informa que les obres s'han seleccionat entre les que 

inicialment eren dins el POS del 98 i que s'han derivat cap a aquest 
pla operatiu local. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC 
 
PUNT 21.- PROPOSTA DE CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA, L'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES 
CARDESSAR I LES PROPIETÀRIES DE L'ANTIGA ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE 
BELLVER DE SON VIVES, DEL TERME MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ DES 
CARDESSAR. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Cultura 

i Patrimoni Històric: 
 
"Introducció i informe 
 
La Comissió de Govern del Consell Insular de 

Mallorca, en data 21 de juliol de 1997 va aprovar un pla 
d'actuacions en commemoració de la butla del Papa Innocenci 
IV, atorgada el 14 d'abril de 1248. L'avinentesa de la data 
històrica és utilitzada per desenvolupar un programa 
centrat sobre les esglésies conegudes historiogràficament 
com de repoblament. L'apartat 4 d'aquest pla fa esment a la 
restauració d'obres significatives del patrimoni històric 
artístic que s'adeqüin a les característiques i objectius 
del pla. 

 
Amb aquesta proposta de conveni es preten la 

rehabilitació i restauració de l'antiga església de Santa 
Maria de Bellver de Son Vives 

 
Pressupost 
 
6.000.000.- ptes. amb càrrec a la partida 

20.45310.22706. 
 
Per tot això es proposa l'adopció del següent 
 
Acord 
 
Aprovar el text de conveni que s'adjunta entre el 

Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Sant Llorenç 
des Cardessar i les propietàries de l'antiga església de 
Son Vives, Sres. Joana i Francisca Bonet Rosselló, i 
destinar-hi la quantitat de 6.000.000 ptes. en càrrec a la 
partida pressupostària 20.45310.22706 del vigent 
pressupost." 

 
 
Intervé el Sr. Pons (PSM). Explica que el conveni 

se signa entre el Consell, l'Ajuntament i la propietat. 
L'objectiu és rehabilitar una església del segle XIII, 
afegida a les cases d'una possessió, que al llarg dels 
segles s'ha convertit en una espècie d'habitatge amb usos 
agrícoles, de manera que torni recuperar la primera 
naturalesa d'església, a la vegada que els propietaris es 
comprometen a mantenir-la tal com quedarà després de la 
intervenció. Alhora en fan una cessió d'ús a l'ajuntament 
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amb l'objectiu que es pugui convertir en un lloc visitable 
i en un espai on es puguin celebrar actes culturals i 
religiosos d'acord amb l'Ajuntament la propietat. El 
conveni obliga el Consell a finançar la intervenció que es 
farà traspassant una part del pressupost de Cultura del 97 
a Fodesma que s'encarregarà de la restauració. L'Ajuntament 
hi aporta allò que es pot denominar gestió i els 
propietaris hi aporten la propietat cedint-ne l'ús. La 
cessió s'inscriurà al registre de la propietat. 

 
Per acabar, exposa que, en un moment en què a 

Mallorca és molt fàcil que hi hagi conflictes entre 
propietat privada i usos públics dels béns patrimonials, el 
conveni pot marcar un cert camí d'entesa entre 
administració i propietaris de manera que no es lesionin 
cap dels possibles drets implicats. 

 
Intervé el Sr. Orta (PP). Anuncia el vot favorable 

del seu grup. Per altra banda, recorda que a la Comissió no 
va quedar clara la qüestió dels usos públics i no veu que 
aquest aspecte quedi prou explícit en el conveni. 

 
El Sr. Pons (PSM) indica que allò que es va dir a 

la Comissió es recull en el conveni. S'ofereix a contrastar 
els dos convenis apartat per apartat. Fa notar però, que hi 
ha un punt segon final, que és l'apartat segon del punt 
sisè, que remet el conveni a un altre de posterior que s'ha 
de signar entre l'Ajuntament de Sant Llorenç i la propietat 
i aquest segon conveni serà el lloc adequat on podran 
quedar perfilades totes aquestes coses que indica el Sr. 
Orta. 

 
El Sr. Orta (PP) recorda que a la mateixa Comissió 

també s'hi va tractar d'establir contactes amb l'Església 
per tal d'intentar recuperar l'ús religiós. Demana si s'ha 
fet cap gestió en aquest sentit. 

 
El Sr. Pons (PSM) informa que el conveni preveu que 

els usos seran culturals, cívics i, també, entre d'altres 
de possibles, per a la celebració d'eucaristies. Interpreta 
que la possibilitat per a l'ús religiós queda ben oberta si 
es considera que s'han de fer. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 
22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS REFERIDA 

A LA RESTAURACIÓ TORRE DE L'HOMENATGE DEL CASTELL DE 
BELLVER. 

 
Es dòna compte de la següent Moció del Grup de 

Consellers Populars: 
 
"EXPOSICIO DE MOTIUS......... 
 
Atés que la Comissió de Patrimoni Històric i amb 

ella, el Consell Insular de Mallorca, mantenen sense 
resoldre la tramitació de l'expedient nº 329/97 " Projecte 
de rehabilitació de la Torre de l'Homenatge del Castell de 
Bellver ", iniciat a petició de l'Ajuntament de Palma, amb 
data de registre d'entrada, 24 de setembre de 1997, 
expedient que es va tractar a la Ponència Tècnica de 6 de 
novembre de 1997, així com a la Comissió de 12 de novembre 
de 1997, i essent conscients de que l'estat arquitectònic 
actual de l'esmentada Torre fa perillar la seva integritat, 
al marge d'impossibilitar als ciutadans de Palma, de la 
nostra Comunitat i als visitants en general, de poder 
gaudir de la seva visita, i vist, que existeix una ajuda en 
forma de subvenció per part del Govern Central amb la 
intenció de participar en la financiació d'aquesta 
restauració, ajuda que en breu veurà complit el plaç de 
venciment per poder ser efectiva, aquest Grup de 
Consellers, presenta la següent   

 
PROPOSTA D'ACORD................. 
 
 
Sol·licitar de la Comissió de Patrimoni Històric 

del Consell Insular de Mallorca la resolució amb caràcter 
d'urgència de l'expedient nº 329/97 " Projecte de 
rehabilitació de la Torre de l'Homenatge del Castell de 
Bellver ". 

 
Presenta la proposta el Sr. Orta (PP). Es refereix 

a l'estat de conservació de la Torre de l'Homenatge que no 
és precisament bo. Recorda que l'Ajuntament de Palma va 
obtenir una subvenció del Govern central que en permetrà la 
rehabilitació. Ara hi ha pendent un tràmit de la Comissió 
de Patrimoni per tal de poder formalitzar la documentació 
necessària per poder accedir a la subvenció. 

 



�

�

51 

La moció demana que la propera Comissió de 
Patrimoni estudiï aquesta qüestió i l'aprovi. 

 
El Sr. Pons (PSM) indica que la Torre no està en 

perill, com qualcú ha afirmat de manera alarmista, encara 
que aquesta afirmació no vol dir que no s'hagi de restaurar 
i rehabilitar com més aviat millor. Reconeix que la 
tramitació de l'expedient s'ha allargat una mica massa 
perquè en comissió es va decidir que els tècnics hi anirien 
a fer una inspecció i per les raons que sigui encara no 
s'ha fet. Tot i així anuncia que aquesta setmana anirà a la 
Ponència Tècnica i la pròxima a la de Patrimoni. 

 
Informa que l'any passat el Servei de Patrimoni va 

tramitar més de 400 expedients i això vol dir que s'ha anat 
creant un servei dotat amb els recursos humans i tècnics 
suficients per poder afrontar amb eficàcia la gestió. 
Recorda que la transferència no anava dotada amb els mínims 
necessaris, de manera que els expedients que ara duren 
mesos haurien durat anys. Prova d'això és que es va rebre 
tot un munt d'expedients pendents de resolució. 

 
En relació a la denúncia que va fer el PP, assegura 

que en cap moment l'Ajuntament de Palma no ha fet arribar 
al Consell la urgència de resolució d'aquest expedient i 
tampoc en cap moment l'Ajuntament va informar que hi havia 
una subvenció en joc, ni per escrit ni oralment, ja que hi 
ha hagut reunions diverses amb el responsable signant de la 
petició i no va moure aquesta qüestió mai. 

 
Per altra banda, informa que l'escrit que va entrar 

el mes de setembre diu que la Llei li "dóna dret a rebre 
l'informe del Consell dins el termini de deu dies, 
transcorregut el qual es podran prosseguir les actuacions", 
és a dir que l'Ajuntament s'autoatorga el dret de poder fer 
intervencions a la Torre de l'Homenatge de Bellver. 

 
Tot això fa que es lamenti en veu alta pel fet que 

se cerquen excuses per fer pessigolles a l'adversari quan 
realment no hi ha base. A part d'això, repeteix que aquesta 
setmana anirà a la Ponència i la que ve a la Comissió que 
és allò que desitja el PP de l'Ajuntament de Palma i, 
lògicament també, la majoria del Consell de Mallorca.  

 
El Sr. Orta (PP) agraeix el compromís i espera que 

es compleixi amb més rigor que el que es va adquirir en 
data 12-XI-97 quan varen dir "amb caràcter previ a la 
resolució d'aquest expedient, es recullin les propostes 
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dels membres de la Ponència Tècnica perquè siguin 
analitzades a la propera sessió... ". A la vista d'aquest 
incompliment, demana al Sr. Pons que permeti al PP reclamar 
la resolució d'una altra manera. 

 
El Sr. Pons (PSM) ja ha explicat que s'havia 

endarrerit aquesta resolució, però, per altra banda 
assegura que si el Sr. Ripoll hagués comunicat per escrit 
que hi havia una subvenció en joc, probablement faria mesos 
que s'hauria pres una decisió. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 23.- MOCIÓ DEL GRUP DE  CCNSELLERS D'ESQUERRA 

UNIDA REFERIDA A LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTS 
PER A 1998 I TAMBÉ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El retràs en l'aprovació dels Pressuposts de la 

institució per 1998 està ocasionant, i ocasionarà encara 
més en un futur immediat, perjudicis evidents per al 
funcionament de la intitució especialment en matèria de 
despeses d'inversió però també pel que fa al funcionament 
quotidià de la mateixa 

 
Per tant, es proposa l'adopció pel Ple del Consell 

de Mallorca l'adopció del següent 
 
 
 
ACORD: 
 
 
 
1er.- Instar al Govern del Consell de Mallorca a 

presentar de manera immediata un projecte de Pressuposts 
per a 1998, de manera conjunta amb un projecte de Plantilla 
Orgànica. 

 
 
2on.- Instar el Govern del Consell de Mallorca a 

crear les condicions necessàries perquè es doni la màxima 
transparència cap a l'opinió pública sobre el contingut 
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dels Pressuposts i perquè es pugui produir una negociació 
en condicions sobre la qüestió tant a nivell polític com, 
pel que fa a la Plantilla Orgànica, a nivell sindical." 

 
 
Presenta la moció el Sr. Grosske (EU). Recorda que 

el 5 de setembre del 97, el Grup de Consellers d'EU es va 
adreçar a la presidenta per demanar que dins el més 
d'octubre es pogués fer arribar a tots els grups el 
projecte de Pressuposts per tal de permetre una discussió 
pausada i amb temps suficient per evitar un procés de 
negociació accelerat que dificultaria la possibilitat 
d'arribar a acords. Aquesta petició es va reiterar el 28 
d'octubre i el 6 de novembre. El quinze de gener, EU es va 
adreçar amb el mateix contingut als grups que formen part 
del govern de centre esquerra i també, com que no hi havia 
aprovat definitivament el Reglament Orgànic, demanaven que 
es pogués donar peu a un procés de participació ciutadana, 
de difusió del contingut i de participació de les entitats 
ciutadanes. L'escrit es va reiterar dia 10 de febrer. 

 
Ara resulta que dia 2 de març no hi ha projecte de 

Pressuposts. Considera que això és dolent per a la 
institució, ja que es generen problemes. Avui sembla que la 
Secretaria ha posat objeccions perquè el Ple aprovàs la 
resta d'oferta pública d'ocupació en funció de la falta de 
la Plantilla orgànica, document que no es pot aprovar fins 
que no hi hagi el Pressupost. 

 
Qualifica aquesta situació de dolenta i lamenta que 

no hagi merescut una explicació per part del govern del 
Consell. 

 
Considera que no és una bona actitud i, per això,  

la moció insta el govern a presentar un projecte de manera 
immediata juntament amb la Plantilla orgànica que és una 
peça inseparable del Pressupost i que constitueix 
l'expressió, en termes de personal, de la política que es 
vol fer l'any següent, igual que el Pressupost és 
l'expressió en termes econòmics d'aquesta mateixa política. 

 
Opina que cal esser seriosos i que s'ha de 

presentar un projecte de Plantilla orgànica, conjuntament 
amb el projecte de Pressupost i que això s'ha de fer amb 
transparència, cap a l'opinió pública i la resta de grups 
de la institució, amb una negociació política a què EU està 
disposada i amb una Plantilla negociada amb els sindicats. 
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Considera que es una moció raonable i que allò que 
no és raonable és que s'hagi de fer des d'una força 
d'oposició, quan hauria d'esser el govern que anàs darrere 
EU per aprovar el Pressupost i no a l'inrevés. 

 
Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Anuncia el suport del 

seu grup a la moció. Opina que si hi havia tots aquells 
escrits s'havia d'haver tingut més en compte la demanda 
d'EU, ja que la seva postura és definitiva. 

 
Considera que s'hauria de concretar un poc més la 

proposta en el sentit de definir què s'entén per immediat. 
 
Intervé la Sra. Salom (PP). Anuncia el suport del 

seu grup a la moció, com suposa que faran tots els altres. 
 
Manifesta que el PP està preocupat, perquè fa més 

d'un mes que els arriben notícies en el sentit que els 
Pressuposts estan fets. Creu que si realment és així els 
altres grups tenen dret a veure com són aquests Pressuposts 
per a l'any que ve.  

 
No entén tampoc que l'equip de govern tengui temps 

per elaborar mocions conjuntes, totes referides al 
funcionament d'altres institucions. Pensa que el deure més 
important que tenen els membres del pacte és posar-se 
d'acord sobre el funcionament de la institució. 

 
La presidenta afirma que allò que hi ha és un 

projecte de Pressupost, no un Pressupost i que els hauria 
agradat aprovar-lo. Allò que passa és que per aprovar un 
pressupost són necessaris vots a bastament. Això s'hauria 
pogut discutir amb EU, però aquest grup ha manifestat la 
seva voluntat de no arribar a un acord previ i, per tant 
s'ha hagut de canviar l'estratègia normal de pactar uns 
pressuposts, pel procediment de presentar-los, aquesta 
mateixa setmana, que no s'aprovaran i que s'intentaran 
aprovar discutint-los amb els grups de l'oposició, cosa que 
no era el procediment previst en principi. 

 
El Sr. Pascual (UM) anuncia que l'equip de govern 

també donarà suport a la moció. És cert que hi ha aquests 
escrits d'EU, però també ho és que, a un Ple del mes de 
desembre, EU va manifestar clarament que no donarien suport 
als Pressuposts si no es complien prèviament una sèrie de 
punts referits sobretot a temes de personal. Anuncia que és 
possible presentar els Pressuposts i la Plantilla orgànica, 
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aquesta setmana, com ha dit la presidenta. Afirma que es 
presentaran i la propera setmana podrien anar a comissió. 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Lamenta que aquest 

debat no hagi fet innecessària la presentació de les 
preguntes referides al retard, que hi ha per al final, ja 
que això que ha dit la presidenta i que ha ratificat el Sr. 
Pascual no l'expliquen. Entén que l'equip de govern 
preferís negociar dins la cuina perquè això implica més poc 
cost polític. Recorda que des del cinc de setembre la 
majoria sap que aquest no era el procediment i, per tant, 
això no explica el retard. El retard s'explicaria si EU de 
manera sobrevinguda hagués canviat de posició, però se sap 
des del març del 97 que EU vol una negociació transparent, 
perquè vol que també hi hagi una màxima transparència sobre 
la posició de cadascú. 

 
Considera que tampoc no expliquen el retard els 

emperons que va posar EU el mes de desembre en relació al 
personal. Pensa que hi ha hagut problemes que no s'han fet 
públics, però allò que els preocupa és que no hi hagi 
projecte i mostra la seva satisfacció per l'anunci que la 
setmana que ve n'hi haurà. 

 
La presidenta indica que la voluntat és tenir 

pressupost, allò que falta són els vot d'EU. Si hi podien 
comptar, EU pot estar segura que amb la negociació que faci 
falta, hi hauria el Pressupost perquè és allò que vol 
cadascun dels grups de l'equip de govern. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
24.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS DE 

CONSELLERS DEL PSIB-PSOE, PSM-NM, UM I EU.REFERIDA AL 15È. 
ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
"Els quinze anys transcorreguts des de la 

promulgació de l´Estatut d´Autonomia de les Illes Balears, 
permeten una reflexió, amb suficient perspectiva, del 
desenvolupament estatutari en relació a una de les 
institucions bàsiques i singulars de les Illes Balears,  
els consells  insulars, i en especial del Consell de 
Mallorca. 
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L´escàs nivell competencial asolit, a pesar de les 

possibilitats que permet l´Estatut; l´insuficient dotació 
econòmica de les competències transferides i la seva 
congelació a pesar de les millores sustancials de 
finançament autonòmic;  la retenció per part del Govern de 
la potestat reglamentària en relació a les competències 
transferides que de fet suposa una forma de tutela sobre la 
gestió insular;  la presència de representants del Govern  
en els órgans decisoris del Consell Insular com son la 
Comissió d´Urbanisme i la Comissió de Patrimoni Històrico-
Artístic; la deslleialtat  institucional que suposa la  
"recuperació" per part del govern, amb recursos econòmics 
creixents,  de competències transferides,  com en matèria 
de conservació de patrimoni històric o  de subvenció  al 
planejament urbanístic municipal;    la dedicació directa 
de recursos autonòmics a programes de cooperació amb els 
municipis;  incompliment de la Llei de Consells Insulars 
que estableix  un finançament definitiu; la manca de 
participació  dels Consells Insulars en els increments d´ 
ingresos autonòmics que afecten a competències autonòmiques 
que aquests gestionen. 

 
Consequentment amb alló que s´ha exposat els Grups 

de Consellers Socialistes, PSM-Nacionalistes de Mallorca, 
d´Unió Mallorquina i d´Esquerra Unida  eleven al Ple la 
següent MOCIÓ: 

 
El Consell de Mallorca, amb motiu del quinzè 

aniversari de l´Estatut d´Autonomia de les Illes Balears: 
 
     - Valora molt desfavorablement el procés de 

desplegament estatutari , en allò que afecta als Consells 
Insulars. 

 
     -Denúncia la situació de precarietat 

competencial i econòmica en que se troba el Consell de 
Mallorca després de 15 anys de majories conservadores a les 
Illes Balears. 

 
     -Reivindica  la  recuperació del principi de 

subsidiaritat,  que es indestriable del pacte polític i 
territorial  que va conduir a   l´Estatut d´Autonomia de 
1983. 

 
     -Reclama avançar decididament en el traspàs de 

competències des del  Govern als Consell Insulars,  en 
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l´aplicació de l´article 39 de l´Estatut d´Autonomia de les 
Illes Balears. 

 
     - Exigeix, l´aplicació de l´esperit i la 

lletra de la Llei de Consells Insulars en quant a disposar 
d´un finançament adequat de les seves competències. 

 
     -Crida a la lleialtat de les altres 

institucions cap al Consell Insular tant en l´exercici a 
les competències traspasades, com en relació al paper  
polític que correspon a l´institució de govern, 
administració i representació de l´illa de Mallorca."  

 
 
Presenta la moció el Sr. Triay (PSOE). Indica que 

la moció no va en contra de cap institució, com s'ha dit a 
qualque intervenció, sinó que és una moció que va a favor 
del Consell de Mallorca. Considera que aquests dies de 
commemoració són una bona ocasió per valorar en perspectiva 
allò que ha significat aquest període per al Consell. 

 
Pensa que tots els consellers haurien de coincidir 

amb l'opinió que durant aquests quinze anys hi ha hagut 
molt poques transferències al Consell, quan aquestes eren 
un punt bàsic de l'Estatut del 1983, que era un estatut que 
plantejava un gran equilibri entre allò que havia d'esser 
el Govern i allò que havia d'esser el poder polític de 
cadascun dels consells, un aspecte especialment recollit en 
l'art 39. 

Quinze anys més tard, el total d'allò que els 
Consells administren no supera el 3% del pressupost total 
de la Comunitat Autònoma. Per tant, la descentralització ha 
estat mínima i si la mirada se centra en el Consell de 
Mallorca, es pot dir que les transferències de la Comunitat 
no arriben ni al 10% del total del pressupost del Consell. 
Aquest és el punt d'arribada després d'un llarg període.  

 
Considera que aquesta reflexió s'ha de fer pública, 

ja que no serveix de res amagar la realitat, constituïda 
per poques competències, mal dotades i més mal 
actualitzades i que no responen a les millores en la gestió 
ni a les millores financeres que la Comunitat ha anat 
obtenint al llarg d'aquests quinze anys.  

L'Estatut, continua, deixava la porta oberta perquè 
les competències anassin acompanyades de la potestat 
reglamentària, cosa que la majoria conservadora no ha 
permès a cap de les lleis de transferència que ha aprovat. 
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Valora negativament que als òrgans decisoris del 
Consell de Mallorca que administren les competències 
transferides, el Govern hi tengui presència amb vot de 
delegats seus. Igualment critica el fet que tan aviat com 
el Govern ha transferit una matèria, el Govern mateix hi 
hagi dedicat més recursos, de manera que va a trepitjar les 
possibilitats d'actuació del Consell en aquesta matèria 
transferida. 

 
Veu amb molt preocupació com s'està entrant 

directament sense tenir en compte el Consell en la 
cooperació municipal, una de les àrees que més defineixen 
el Consell. I igualment, com es tracta de tapar l'actuació 
del Consell en matèria d'Esports, i també com es produeix 
una fortíssima duplicitat en una competència que no té cap 
fonament dels del punt de vista institucional com és 
l'Acció Social. 

 
Creu que la reflexió propiciada per la commemoració 

ha d'esser necessàriament crítica i avui el Consell ha 
d'aprovar un manifest sever referit a aquests quinze anys, 
un manifest que també faci veure com s'ha hagut de 
renunciar a algunes competències perquè la dotació 
econòmica era realment insuficient, un manifest que 
reivindiqui el principi de subsidiarietat que l'Estatut del 
83 incorporava sense citar-lo expressament i que implica 
que tot allò que poden fer els consells no ho ha de fer el 
Govern. 

 
Recorda que han passat molt més de cinc anys des de 

la primera transferència i encara no hi ha un sistema de 
finançament definitiu de les competències transferides. Un 
sistema que fa molts d'anys que existeix de l'Estat cap a 
la Comunitat, però no de la Comunitat cap als consells, un 
sistema que ja preveia la Llei de consells a través d'una 
participació en els ingressos de la Comunitat. 

 
Per altra banda, considera que avui és un dia 

adequat per fer una crida a la lleialtat institucional, de 
manera que cada institució pugui exercir els seus poders 
amb autonomia i amb respecte cap al Consell tan ben definit 
en l'Estatut quan diu que és l'òrgan de govern, 
administració i representació de l'Illa de Mallorca. Per 
tant, demana el respecte, tant pel que fa a allò que se li 
ha transferit, com pel que fa a allò que l'Estatut preveu 
que se li ha de transferir, com també en relació al seu 
paper polític dins l'illa de Mallorca. 
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Repeteix que no es tracta d'anar contra ningú, sinó 
que avui és el dia més adequat per dir i reclamar que el 
Consell en aquests quinze anys no ha arribat ni d'enfora a 
les expectatives que es varen plantejar quan es va aprovar 
aquest Estatut, amb uns aspectes encara plenament vigents, 
un Consell que no ha crescut al ritme del creixement de la 
Comunitat i que és necessari fer l'esforç per recuperar la 
posició que s'esperava que havia de tenir. 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que 

qualsevol observador imparcial confirmaria la calamitosa 
constitució dels consells insulars. Fins i tot el president 
del Parlament, en un discurs institucional i, per tant, 
obligadament neutre i gris va haver de fer esment d'aquesta 
situació que il·lusta de manera més que eloqüent el fet que 
els tres consells administrin tan sols de l'ordre d'un 2% 
dels doblers autonòmics. Els consells estan ofegats 
econòmicament i tenen més poc marge de maniobra que els 
ajuntaments. 

 
Una altra qüestió que la moció no tracta és la 

manca de capacitat reglamentària, és a dir, la manca de 
poder per reglamentar les competències transferides. 

 
Pensa que hi ha aspectes diversos que poden 

significar reforçar el poder dels consells i que són 
objecte d'esmenes al Parlament per part dels grups signants 
de la moció. Són qüestions absolutament sagnants que es 
podrien arreglar amb una bondat política que no ha existit 
durant aquests quinze anys en el Govern de la Comunitat 
Autònoma. Hi podria haver hagut molt més desenvolupament i 
això és l'aspecte que uneix tots els firmants de la moció. 

 
Intervé la Sra. Estaràs (PP). Afirma que el PP 

comparteix la necessitat d'anar aprofundint en l'Estatut i 
en els traspassos prevists en l'art. 39, però anuncia el 
vot en contra del seu grup perquè no és aquesta la idea que 
transmet. No és una moció que uneixi i vagi pel camí del 
diàleg i la bona fe, sinó que més aviat cerca la crispació 
i l'enfrontament. En aquest sentit recorda que la 
presidenta acaba de dir que presentar moltes preguntes és 
voler aturar una institució, també, afirma, presentar 
mocions com aquestes no afavoreix gens el diàleg a què ahir 
feia referència el president del Parlament. 

 
A part d'això, no comparteix el contingut de la 

moció ja que la capacitat normativa no correspon decidir-la 
als consellers sinó que el procediment el regula l'Estatut 
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i preveu que aquesta capacitat l'ha de recollir 
expressament la Llei de la transferència. Recorda que de 
les nou lleis aprovades, cinc han estat votades 
favorablement per UM i cap d'aquestes no preveia la 
delegació de la capacitat normativa. 

 
Pel que fa als representats del Govern en els 

òrgans de decisió sobre les transferències, recorda que la 
Llei, aprovada pel Parlament, els preveu i, per tant, 
aquestes figures s'han de respectar. Posar en dubte 
aquestes lleis implica un menyspreu del Parlament, afirma. 
Recorda que aquestes lleis també varen comptar amb el vot 
favorable d'UM i per aquesta raó se sorprèn que UM signi 
ara aquesta moció. 

 
Recorda també que fins a l'any 93 no hi va haver 

transferències de l'Estat cap a la Comunitat Autònoma i, 
per tant, el Govern socialista durant 10 anys no en va fer 
pràcticament cap. Se sorprèn que aquells que varen tenir 
prop de deu anys per descentralitzar, ara s'alcin amb 
aquest esperit tan descentralitzador. De fet, a partir 
d'aquell en què comença la consolidació de la Comunitat, es 
varen anar fent una sèrie de nou transferències en sis de 
els quals, per tant, UM acceptava la no delegació de 
potestat normativa, acceptava la representació del Govern i 
acceptava la valoració econòmica.  

 
Demana un exercici de memòria perquè a partir 

d'aquest exercici es podrà posar en marxa una política 
coherent que és allò que demanen els ciutadans d'aquesta 
Illa. 

 
Pel que fa a les valoracions econòmiques, comenta 

que si s'haguessin aplicat les fórmules de la metodologia 
del cost efectiu que aplica el Govern central en les seves 
transferències, els consells n'haurien sortit molts 
desfavorits, ja que el Govern balear ha aplicat valoracions 
molt per damunt d'aquells criteris del cost efectiu. 

 
Pel que fa al finançament definitiu, recorda que la 

Llei del 20 de desembre del 95 va aprovar una disposició 
addicional segona que defineix allò que serà el sistema 
definitiu per a l'any 2.001. Recorda, una vegada més, que 
no es poden qüestionar les lleis aprovades pel Parlament. 

 
Recorda que si la majoria valora tan 

desfavorablement el desenvolupament de l'Estatut, més que 
presentar mocions, polítiques i demagògiques, al Consell, 
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allò que hauria d'haver fet hauria estat presentar 
propostes a la Comissió Tècnica Interinsular. Informa que 
en els darrers set anys, els partits signants, només n'hi 
han presentades cinc, tres el PSM. Pensa que una manera de 
demostrar coherència amb allò que diuen que volen, és 
presentar propostes al fòrum que determina l'Estatut 
mateix. 

 
Pel que fa al principi de subsidiarietat, afirma 

que el comparteix i que li agradaria veure'l fet efectiu 
també per part dels partits signants a l'hora de fer 
delegacions als ajuntaments en relació a les quals no ha 
vist cap indici en aquest Consell. 

 
Qualifica globalment la proposta de demagògica, 

feta sobre la base de poder actuar contra un partit que 
avui governa, però allunyada de qualsevol esperit 
constructiu. 

La presidenta, per al·lusions, recorda el refrany 
castellà que diu vale más pájaro en mano que ciento 
volando, i afirma que per això no és estrany que UM volgués 
transferències i donàs suport a segons quines lleis que 
feien possible que els consells almanco tinguessin qualque 
competència. Si no hagués estat així, probablement no 
n'haurien tinguda cap. 

 
Per altra banda, nega que fer una anàlisi 

signifiqui fer un menyspreu al Parlament. UM és molt 
respectuosa amb el Parlament, cosa que no és el PP. Recorda 
la reforma de l'Estatut el 91, que va tenir el suport del 
PP aquí i que quan es va presentar a les Corts el grup del 
PP va votar en contra de la proposta del Parlament de les 
Illes Balears, el mateix Parlament per al qual la Sra. 
Estaràs ara reclama respecte i acatament.  

 
Afirma que el PP ha enganat el poble de les illes 

Balears dient sí a la reforma del 91 d'UM, que convertia 
les Illes en una autonomia de primera, no com ara que som 
de tercera, comparables amb Múrcia, Madrid i, després, a 
Madrid, votant-hi en contra.  

 
A banda de les propostes d'UM, es refereix a la 

propostes mateixes del PP, en concret a la feta pel Sr. 
Matas, aleshores conseller d'Hisenda, que va proposar un 
Règim Econòmic i Fiscal Especial, l'única alternativa per 
poder compensar els greuges comparatius. El PP mateix se'n 
va riure del Parlament i ara aquest règim ni és econòmic, 
ni és fiscal, ni és especial, és un règim d'amagriment.  
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Demana per tant, a la Sra. Estaràs, que se centri 

en el tema del debat, i no tregui temes que se li poden 
girar en contra.  

 
Assegura que UM sempre ha estat respectuosa amb 

tots els acords, els qui no ho han estat, per desgràcia, no 
del seu grup, sinó per desgràcia de Mallorca, han estat, 
els del PP, en temes molt importants. 

 
Intervé la Sra. Estaràs (PP). Considera que ha 

aportat arguments importants en defensa de la moció, no 
s'ha referit al règim fiscal, ni a la reforma i, per tant, 
creu que s'ha centrat en el debat. Ha estat la presidenta 
que ha extrapolat i ha sortit del debat aprofitant per fer 
un míting. 

 
No creu que sigui un bon argument aplicar el 

refrany que ha citat la presidenta, ja que per la mateixa 
raó hauria de votar favorablement totes els propostes. Pel 
que fa a la coherència parlamentària, recorda que les lleis 
aprovades s'han de respectar amb independència que agradin 
més o manco i a aquest respecte es referia que n'ha parlat. 
Quan reclamava coherència es referia a la sorpresa pel fet 
que un grup que ha estat partidari de sis lleis de 
transferències, presenti ara aquesta moció. Creu que ho 
paga recordar que en la majoria conservadora a què fa 
referència la moció s'hi incloïa UM. Es nega a acceptar que 
els governants del PP enganin els ciutadans, si fos així, 
entre altres coses, avui no hi hauria setze consellers del 
PP asseguts aquí dins. Pel que fa a la reforma, recorda que 
a Madrid hi havia un tràmit més que s'havia de passar, però 
no hi vol entrar perquè és sortir del tema ara. Pel que fa 
a les al·lusions fetes al Sr. Matas, fa notar que la Sra. 
Munar mateixa ha caigut en la trampa que denunciava; 
reclamar lleialtat a les institucions i utilitzar aquesta 
Presidència per fer valoracions de les altres institucions 
i les persones que les presideixen i, de passada, 
menysprear altres comunitats, cosa que no creu que sigui 
gens adequat fer. Pel que al Règim fiscal, sense entrar-hi, 
li recorda que avui s'aprovarà. 

 
La presidenta comparteix l'opinió que els acords 

del Parlament s'han de respectar i fa notar que l'únic grup 
que no els respecta és el del PP. En la intervenció 
anterior s'ha limitar a treure dos exemples d'això: la 
reforma del 91, que convertia les Balears en una comunitat 
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de primera, amb el PP que va dir sí aquí i va dir no a 
Madrid; l'altre exemple era el Règim Fiscal Especial. 

 
Està convençuda que haver fet part del Govern va 

esser positiu, no ha dit que en quinze anys no s'hagués fet 
res, ha dit que s'havia fet poc. Insisteix que votar al 
Parlament d'aquí una cosa i la contrària a Madrid és 
enganar els ciutadans. 

Afirma que no ha menyspreat en cap moment altres 
comunitats, allò que ha dit era que una comunitat amb 
cultura, llengua, història, tradicions, institucions 
pròpies de fa més de 700 anys, un dret civil diferenciat, 
uns furs propis i una personalitat geogràfica irrefutable, 
com és la nostra, no es pot comparar amb altres que no 
tenen cap d'aquests elements de personalitat. Aquestes 
comunitats compten amb tots els respectes de la presidenta, 
qui no hi compta és el Govern que s'hi ha volgut comparar. 

 
Demana que no es queixi perquè s'hagi presentat una 

moció, quan en dos anys i mig el PP n'ha presentades més 
que durant tots els anys anteriors per part de l'oposició.  

 
El Sr. Triay (PSOE) opina que la moció es pot 

considerar com un manifest que posa en qüestió l'actuació 
de les majories conservadores durant quinze anys. És una 
crítica severa d'allò que han estat aquests quinze anys des 
del punt de vista del Consell de Mallorca. Escoltada la 
Sra. Estaràs, dedueix que no acudeix aquí a defensar el 
Consell de Mallorca, ni les seves competències, ni el 
finançament, ve aquí a defensar altres institucions i no 
allò que necessita el Consell de Mallorca, ni a fer el 
balanç. Una balanç que no pot esser més que pobre, com va 
dir amb paraules més fines el president del Parlament, i 
avui és el dia adequat per dir-ho.  

 
Opina que el PP confon fer oposició en el Consell 

de Mallorca amb estar en contra del Consell de Mallorca. 
Pensa que és molt negatiu que hi hagi uns bancs ocupats 
pels qui estan en contra del Consell, els qui no volen que 
hi hagi competències, els qui diuen que avui hi ha quatre 
mocions en contra del Govern i una és la valoració de 
quinze anys i una altra demana una competència i la valoren 
dient que va contra el Govern.  

 
En aquest sentit, recorda que el PP, que diu que 

els signants de la moció no reclamen competències, té molt 
mala memòria, ara en reclamen una i el PP té l'oportunitat 
de votar-la a favor. La primera de les transferides, la 
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d'Urbanisme va esser per iniciativa dels socialistes, que 
també varen demanar la de carreteres i la de ferrocarrils. 
A totes s'hi ha oposat el PP i algunes altres no s'han 
pogut acceptar a causa d'un finançament deficitari de 
partida, no per falta de voluntat, ja que el PP, que 
defensa una altra institució, fa valoracions 
sistemàticament negatives per al Consell. 

 
Considera que és ben hora de dir ben fort què vol 

el Consell i què no ha tingut, ni quan governava el PP al 
Consell, ni ara que hi governa una altra majoria. Considera 
que el Consell ha estat considerat pel Govern com un 
entrebanc, una institució que haurien dissolt si haguessin 
pogut fer-ho. Una institució subsidiària els primers anys i 
ara una institució considerada com un enemic polític i, per 
això, s'actua amb vertadera deslleialtat institucional i es 
converteixen els consells de Govern amb reunions per 
criticar i obstaculitzar la tasca del Consell. 

 
Avui, repeteix, és un bon moment per fer el balanç 

i ningú que sigui sincer, segui on segui, pot considerar 
que sigui un balanç satisfactori. 

 
La Sra. Estaràs (PP) no entén com s'ha arribat a 

parlar del Consell de Govern que no és el tema de la moció. 
No accepta que li puguin dir que no ha defensat el Consell, 
allò que ha fet ha estat recordar quina és la legislació 
aplicable, quins vots varen tenir les lleis de 
transferències i quin contingut tenien. Ha raonat com 
beneficiava el Consell la dotació econòmica, ha explicat 
que el PSOE havia presentat únicament una proposta com a 
Grup de Consellers i el PSM n'ha presentades tres i això ho 
ha dit perquè pensa que enlloc de presentar mocions al 
Consell, allò que han de fer és presentar propostes a la 
Comissió Tècnica que és el lloc on es demanen les 
transferències. Nega que estiguin en contra del Consell i 
especifica que estan en contra de la majoria que avui hi 
governa perquè pensen que no hi governa bé i ho diuen 
perquè és la tasca de l'oposició. Assegura que no veuen el 
Consell com un enemic, sinó com una institució que té les 
funcions que marca l'Estatut i als altres grups tampoc no 
els veuen com uns enemics, sinó simplement com uns 
adversaris polítics.  

  
El Sr. Triay (PSOE) considera que les propostes que 

presenta la institució són molt més importants que les que 
presenta un grup parlamentari, atesa la composició i el 
sentit de la Comissió Tècnica Interinsular. 
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Ratifica en tots els aspectes la moció manifest que 

es presenta avui. Vol deixar clar que no val descarregar 
per part del PP les seves responsabilitats en el Parlament 
i considerar que el Govern no hi té res a veure. Opina que 
els quinze anys de majories conservadors en el Parlament i 
en el Govern i la seva tasca en relació als consells no pot 
tenir més que una valoració política negativa per molt 
legítima i legal que sigui, perquè ha significat un 
desplegament absolutament insuficient d'allò que l'Estatut, 
no tan sols preveia, sinó que era el resultat d'un pacte 
polític i territorial. Per això hi ha un art. 39 i altres 
cauteles que han estat traïts i això s'ha de dir, de manera 
que totes les lleis de transferències contenen cauteles 
regressives per als consells. 

 
La moció vol dir allò que pensen els signants, el 

dia que toca i a la tribuna adequada. Pensa que s'ha de 
recuperar l'esperit del 83, la llibertat institucional, el 
principi de subsidiarietat i que no s'ha de fer oposició a 
les institucions des de les altres institucions, sense 
ofegar-les econòmicament i obrint-los l'aixeta de les 
competències. 

 
Intervé el Sr. Sampol (PSM) aprofita la legitimitat 

que la Sra. Estaràs ha atorgat al seu grup i en recull 
l'oferta de diàleg per proposar que seria important que a 
partir d'ara convidassin el PSM a les reunions que el PP fa 
a l'hotel on realment es pacten les transferències als 
consells, en comptes de fer-se a la Comissió Tècnica. Allà 
hi va el Govern i els representats dels consells de Menorca 
i d'Eivissa i s'hi pacta la vertadera dotació econòmica. 
Aquest és el sentit institucional del PP. Fruit d'això és 
la marginació històrica del Consell de Mallorca per part 
del PP que arriba a posar plaques d'inauguració a certs 
locals de la tercera edat amb el nom del Sr. Cañellas quan 
aquests locals els havia pagat íntegrament el Consell. 

 
Convida a redreçar aquesta situació i a tenir en 

compte els ciutadans. 
 
La Sra. Estaràs (PP) es mostra astorada pel fet que 

l'equip de govern treballi en un projecte de pressuposts i 
no hi hagi convidat el PP. El Consell ha de dur un 
pressupost i la majoria es reuneix on creu més oportú. 
Igualment ho fa el PP quan, com a grup, ha de presentar una 
llei al Parlament. 
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El Sr. Sampol (PSM) comenta que aquest procediment 
demostra el poc respecte institucional i la confusió del 
partit del Govern. Si s'havia de posar cap placa s'havia de 
posar la del Sr. Verger i no la del Sr. Cañellas. Considera 
inacceptable substituir la Comissió Tècnica per una reunió 
a un hotel. 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i dotze en 
contra (PP, Mixt). 

 
 
 
25.- MOCIÓ  CONJUNTA  PRESENTADA  PELS  GRUPS  DE  

CONSELLERS  DEL PSIB-PSOE, PSM-NM, UM  I  EU. REFERIDA A 
"REBUIG A LA REDUCCIÓ DE LES PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES DE 
LA SEGURETAT SOCIAL". 

 
  Es dóna compte de la següent moció: 
  
  "La proposta del Partit Popular d’excloure 

de les prestacions farmacèutiques de la Seguretat Social un 
ampli llistat de medicaments de prescripció i consum 
habitual, que no ha estat consultada amb les comunitats 
autònomes, ni amb els col.lectius de metges ni de 
farmacèutics, ni amb les associacions de consumidors, 
afecta molt directament als sectors més dèbils de la 
societat, als de menors recursos econòmics i, en especial, 
a les persones majors, per les seves més precàries 
condicions de salut i per la quantia molt limitada de les 
seves pensions. 

 
  La proposta del Govern del Partit Popular 

suposa un retall de prestacions en lloc d’un ús més 
racional dels medicaments, ja que no implica reducció de 
despesa sinó simplement la transferència a l’economia 
privada d’una part de la despesa farmacèutica de la 
Seguretat Social, i posa en evidència que el Govern 
subordina els interessos generals als de la indústria 
farmacèutica. 

 
  Per això, els grups sotasignants presenten 

al Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
   El Consell de Mallorca, al que d’acord 

amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears correspon el 
govern, l’administració i la representació de l’illa de 
Mallorca, manifesta el seu rebuig a la proposta del Govern 
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de l’Estat d’excloure del finançament de la Seguretat 
Social una llarga relacñió de fàrmacs que hauran de ser 
pagats íntegrament pels malalts i demana la seva retirada i 
que qualsevol proposta alternativa sobre aqueixa qüestió 
sigui plantejada amb criteris sanitaris i socials , no 
exclusivament financers i consultada amb les comunitats 
autònomes, amb els col.lectius mèdics i de farmacèutics, 
amb les associacions de consumidors i usuaris i amb els 
agents socials. 

 
    El Consell de Mallorca, cas de que 

el Govern de l’Estat dugui endavant el retall de 
prestacions farmacèutiques finançades per la Seguretat 
Social, assumirà el seu cost econòmic per tal que tan 
regressiva decisió no repercuteixi econòmicament sobre les 
persones residents als seus centres geriàtrics." 

 
 
Presenta la moció el Sr. Crespí (PSOE). Afirma que 

aquest Decret és dolent i, a més, s'ha fet malament. 
L'objectiu declarat del Decret és obtenir un estalvi en les 
despeses de la Seguretat Social, suprimint el pagament 
d'una sèrie de medicaments, d'un cost no gaire elevat, però 
d'ús habitual principalment per les persones de la tercera 
edat. Aquesta mesura és coherent amb allò que va dir un 
membre del PP quan va afirmar, de forma valenta i clara, 
que el PP no creu en l'Estat del benestar, per tant el PP 
és coherent amb la seva filosofia en excloure medicaments 
de la Seguretat Social. 

 
Si bé és cert que hi ha medicaments associats 

l'eficàcia dels quals es pot qüestionar com a medicaments 
d'aplicació general, també és cert que estan estudiats per 
a tractaments específics, a part que moltes persones estan 
avesades a usar-los així. Per tant, l'argument fonamental 
per suprimir aquesta llista, l'escassa eficàcia 
terapèutica, no és vàlid, i, a més, posa en qüestió la 
competència dels metges que els receptaven. Afirma que és 
molt greu carregar damunt el personal sanitari la 
responsabilitat de la suposada ineficàcia dels medicaments. 

 
Tampoc no es pot admetre que els constipats s'hagin 

de tractar bevent aigua. N'hi ha que requereixen medicació 
per fixar aquesta aigua i hi ha persones amb dificultats de 
moviment per a les quals els efectes de beure molta d'aigua 
poden resultar un inconvenient més que una millora. 
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La moció s'autoaplica la correcció perquè el 
Consell no vol que el retall de prestacions afecti les 
persones a càrrec de la institució.  

 
En aquest moment el Sr. Triay assumeix la 

Presidència de la sessió, ja que la Sra. Munar ha hagut 
d'absertar-se de la sala i ja no es torna incorporar.    

 
Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Fa notar que la 

proposta crida l'atenció ja que el partit socialista va 
esser qui primer va aplicar mesures d'aquest tipus i 
aleshores ningú no va dir res. Recorda que allò que és 
pretén és eliminar medicaments d'escassa utilitat 
terapèutica i utilitzar els recursos estalviats per 
beneficiar altres prestacions. Recorda que la despesa 
farmacèutica és molt superior a la mitjana europea i que hi 
ha manca de places hospitalàries.  

 
Qualifica la mesura de raonable i anuncia el vot en 

contra del seu grup. 
 
Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el suport del 

seu grup. Pensa que la moció és correcta i que el Consell 
pot donar exemple en tenir al seu càrrec residències amb 
persones amb problemes de salut. Recorda també que és un 
Decret molt discutit socialment i amb prou oposició 
parlamentària i d'associacions i plataformes amb 
manifestacions en contra d'aquest "cop de medicament", ja 
que els retalls en les prestacions no es poden fer mai a 
càrrec dels qui tenen més poc com són els pensionistes. 

 
El Sr. Sampol (PSM) es refereix a les dues 

qüestions que planteja la moció, per una banda la suposada 
efectivitat del Decret i, per altra, la necessitat de 
garantir la cobertura de les persones més necessitades. 

 
El Decret, continua, ha provocat molt de rebuig 

social ja que es qüestiona que pugui produir els objectius 
que pretén. Amb el Decret es vol reduir la despesa però en 
cap moment no es proposa reduir l'excessiva medicació. 
Pensa que ara seria un bon moment per plantejar-se aquest 
problema. Altres solucions podrien esser dispensar 
exclusivament les dosis receptades. Si no es fa així l'únic 
resultat és afavorir els laboratoris mitjançant la 
substitució dels medicaments, com demostraria, si es 
confirmava, el rumor que els metges que no receptin 
medicaments subvencionats rebran primes econòmiques. 
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Pel que fa al segon aspecte, opina que cal predicar 
amb l'exemple i atendre les persones confiades al Consell 
fent-se càrrec dels medicaments que requereixin. 

 
El Sr. Espinós (PP) considera que el PSOE no pot 

defensar aquesta moció, ja que aquest partit mateix va 
inaugurar aquesta línia. 

 
Qualifica la moció de demagògica, ja que, igual que 

amb les anteriors, no s'han aportat dades per fonamentar-
la. Informa que l'any passat l'estalvi total per a 
l'INSALUD va esser de 22 mil milions i per a tot el sistema 
de 55 mil milions de pesetes. Per això opina que els 
laboratoris no deuen estar gaire interessats en aquest 
Decret, i tampoc en el de marges que els obliga a retornar 
part dels beneficis. 

 
Informa també que els Pressuposts de l'Estat 

destinen un 13% a la despesa sanitària, i que els del 98 
incrementen en 381 mil milions el finançament de la sanitat 
pública. El PP, afirma, considera que augmentar la despesa 
vol dir millorar també l'atenció al ciutadà. El fet que els 
recursos siguin limitats obliga a cercar fórmules que facin 
suficients aquests recursos. Ara mateix, continua, hi ha 
una política sanitària global que afecta les farmàcies i 
que inclou el decret de marges, el programa de l'ús 
racional del medicament, el sistema autònom d'identificació 
de receptes que n'evita la utilització fraudulenta, la 
qüestió els medicaments genèrics i la dels preus de 
referència. Amb tot això, pensa que per primera vegada hi 
ha una proposta que va en benefici de tot el sistema 
sanitari, ja que la proposta del 83 era per eixugar el 
dèficit i no per millorar la sanitat. Informa que el Decret 
es basa en el dictamen de la subcomissió parlamentària que 
va estudiar la modernització del sistema nacional de salut 
i que també inclou aquesta mesura l'acord del Consell de 
Política Fiscal i Financera, subscrit per totes les 
comunitats amb competència en matèria sanitària. 

 
Considera que és raonable que es vulgui 

racionalitzar la despesa en farmàcies, sense modificar el 
sistema d'equitat i de cobertura. S'ha de tenir en compte 
aquesta despesa és la proporcionalment més alta d'Europa i 
que cada any s'incorporen a la prestació centenars 
d'especialitats farmacèutiques noves, moltes d'altes 
tecnologies i preus elevats, que han d'estar a disposició 
dels pacients que les necessiten i això requereix fer 
revisions periòdiques i establir prioritats, tal com va fer 



�

�

70 

la llista que va decretar el PSOE i tal com fan els països 
del nostre entorn. 

 
Assegura que és fals que aquesta mesura afecti els 

jubilats i els malalts crònics. Pensa que no es tracta de 
negar la societat del benestar, sinó d'educar la població 
per a l'ús racional dels recursos. 

 
Explica les pautes que s'han fet servir per 

elaborar la selecció. En primer lloc s'han exclòs els 
medicaments amb beneficis limitats per al pacient i 
utilitzats en situacions en què n'hi ha de més adequats. 
També s'han exclòs els que serveixen per a tractar 
símptomes i síndromes menors amb els quals hi ha un alt 
grau d'automedicació, però no s'exclouen per al cas de 
tractar símptomes corresponents a una malaltia crònica. 
Igualment s'han exclòs les associacions de medicaments a 
dosis fixes poc justificables. No hi ha cap medicament dels 
que s'exclouen que requereixi un ús continuat i la mitjana 
del cost és de devers 400 PTA. 

 
Opina que amb totes aquestes dades és bo de fer 

concloure que el Decret està ben justificat.  
 
Vol acabar recordant que es tracta d'un esborrany 

de decret que encara ha de seguir uns tràmits que permetran 
la intervenció de les associacions d'usuaris, de les 
associacions mèdiques, d'apotecaris, de laboratoris de 
farmàcia, representants sindicals, les Comunitats Autònomes 
i altres organismes, a més del Consell d'Estat i el de 
Ministres. 

 
Per predicar amb l'exemple, recorda que l'IBAS, ja 

aplica la mesura prevista en el segon punt de la moció. 
Anuncia el vot en contra del primer punt i, en relació al 
segon, si els grups de la majoria estan disposats a ampliar 
la cobertura incloent-hi els 925 medicaments que va 
excloure el PSOE, també hi votaran a favor. 

 
Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Recorda que hi ha 

molts de productes que no valen gaire, però hi ha molts de 
malalts que n'utilitzen, receptats pel facultatius i que si 
se sumen, al llarg del mes signifiquen una bona part de la 
pensió d'unes persones que no es poden caracteritzar com a 
malalts crònics. Per tant és una bona mesura procurar que 
els nostres assistits no paguin aquests productes. Així que 
la llista es justifica poc, i encara es deu justificar més 
poc, quan s'ha dit que l'hauran de revisar molt utilitzant 
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la política del globus sonda, presentant una llista de 
2.000 mil i reduint-la després a 400 per veure si la gent 
respira tranquil·la, quan es conforma amb els 400 pensant 
que podrien haver estat els 2.000. Demana que no espantin 
la gent i que treguin la llista basada en criteris 
científics. Si hi ha productes inadequats, opina que s'han 
de retirar, no només de la Seguretat Social, sinó també de 
la venda autoritzada. 

 
Pel que fa l'estalvi, fa notar que se'n pot fer de 

moltes maneres, com ja indicat el Sr. Sampol. Cita en 
aquest sentit els genèrics, la medicació dosificada i el 
coratge d'enfrontar-se als laboratoris. 

 
No vol allargar més. Agraeix el suport anunciat i 

demana si la Sra. Vidal vol que no es financin aquests 
medicaments per als residents al geriàtric. 

La Sra. Vidal (Mixt). Suposa que no l'han entesa 
bé. Aclareix que votarà a favor del segon punt. 

 
El Sr. Espinós (PP) lamenta que s'hagi fet un debat 

de mitja hora sobre una moció demagògica sense aportar ni 
una sola dada, quan el PP ha fet veure que no se sabia res 
sobre l'estalvi farmacèutic de l'any passat, els decrets de 
marges, etc. De tot això no se'n sap res perquè l'únic 
objectiu de la moció era fer demagògia i per això no s'han 
rebatut amb dades les que ell ha aportat. Convida a 
presentar mocions ben preparades i estudiades. Reitera que 
votaran a favor del segon punt si s'hi inclouen els 925 
medicaments que va retirar el PSOE. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) fa notar que no fa falta venir 

a llegir el diari de sessions del Congrés i a fer perdre 
els temps als companys. El Sr. Espinós no ha vingut a 
contestar sinó a fer un discurs que duràs molt. 

 
Pel que fa al sistema de finançament, recorda que 

el PP paga una factura política per mantenir el suport de 
CiU al Congrés. Però com aquí no és el lloc de debatre 
això, dóna la intervenció per conclosa. 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i deu en contra 
(PP, Mixt). 
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26.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS DE 
CONSELLERS DEL PSIB-PSOE, PSM-NM, UM I EU.REFERIDA A 
"PROPOSTA A LA COMISSIÓ TÈCNICA INTERINSULAR DE 
TRANSFERÈNCIA ALS CONSELLS INSULARS DE TOTES LES 
COMPETÈNCIES RELATIVES ALS PLANS TERRITORIALS PARCIALS.  

 
  Es dóna compte de la següent moció:  
"L'ordenació del territori és una de les matèries 

sobre les que l'Estatut d'Autonomia preveu que els Consells 
Insulars en poden assumir la funció executiva i la gestió 
(epígraf 8 de l'article 39 de l'Estatut).  

 
 La Llei 8/87 de 1 d'abril, d'Ordenació 

Territorial de les Illes Balears, és anterior  a la Llei de 
Consells Insulars, Llei 5/1989 de 13 d'abril, i per això en 
la seva exposició de motius estableix: 

 
 "Prevista a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia 

de les Illes Balears la possibilitat que els Consells 
Insulars assumeixin en l'àmbit territorial respectiu 
funcions executives i de gestió en matèries sobre les quals 
incideix la present Llei, aquesta regula, obligadament les 
dites funcions conformement amb la titularitat actual de 
les competències, sense perjudici que, disposicions legals 
posteriors, hagin d'acomodar-la a una nova situació." 

 
 Passats prop d'onze anys des de la promulgació de 

la Llei d'Ordenació Territorial, l'acomodació a la nova 
situació no s'ha produit i cap de les figures d'ordenació 
territorial ni de les funcions que suposa la seva 
elaboració, aprovació i aplicació han estat traspassades 
als Consells Insulars. 

 
 Les Directrius d'Ordenació Territorial sotmeses a 

informació pública durant els mesos de novembre i desembre 
de 1997 i gener de 1998, no suposen cap avanç en 
l'assignació de funcions als Consells Insulars, sinó un 
clar retrocés, ja que tanquen la possibilitat -oberta a la 
llei- de que alguns Plans Territorials Parcials o Plans 
Directors Sectorials, puguin ser elaborats pels Consells 
Insulars. 

 
 Considerant que els Plans Territorials Parcials 

tenen un àmbit territorial insular o inferior al d'una 
illa, i que han de respondre a les previsions de les 
Directrius d'Ordenació Territorial que aprovi  el 
Parlament, es proposa l'assignació als Consells Insulars de 
la competència per l'elaboració, la tramitació, l'aprovació 
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i el seguiment del compliment dels Plans Territorials 
Parcials, per la qual cosa s'eleva a la Comissió Tècnica 
Interinsular la següent  PROPOSTA: 

 
 
 
"Article 1.- 
 
  Totes les competències que la Llei 8/87 de 1 

d'abril, d'Ordenació Territorial de les Illes Balears 
assigna al Govern Balear en relació als Plans Territorials 
Parcials queden atribuides com a pròpies als Consells 
Insulars. 

 
 
Article 2.- 
 
Totes les referències al Govern, en relació als 

Plans Territorials Parcials que es fan als articles 16, 18 
i 19 de la Llei d'Ordenació Territorial, s'entendran 
referides al Consell Insular corresponent. 

 
 
Article 3.- 
 
Si en aplicació de la Disposició Transitòria Única 

de la Llei d'Ordenació Territorial, el Parlament autoritzàs 
l'elaboració d'un Pla Territorial Parcial, correspondrà al 
Consell Insular corresponent la seva elaboració, tramitació 
i aprovació. 

 
 
Article 4.- 
 
S'adscriuen als Consells Insulars les partides del 

subprograma  Ordenació del Territori amb referència 432101, 
dotat amb 195.084.587 pessetes, del Pressupost de les Illes  
Balears per 1998. 

 
 
Disposició Transitòria.- 
 
Els Plans Territorials Parcials autoritzats pel 

Parlament, en aplicació de la Disposició Transitòria Única 
seran traspassats al Consell Insular  

corresponent, per la seva elaboració, tramitació i 
aprovació." 
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Intervé el Sr. Antich (PSOE). Anuncia que es tracta 

d'una proposta que no es fa contra ningú, sinó en funció de 
les competències que té el Consell per poder-les presentar.  

 
La proposta és de presentar a la Comissió Tècnica 

Interinsular la sol·licitud de transferència als consells 
insulars de totes les competències relatives als plans 
territorials parcials. 

 
Recorda que l'art. 39 de l'Estatut estableix que 

l'ordenació del territori és una de les matèries que poden 
esser objecte de transferència als consells. També la Llei 
d'ordenació territorial preveu aquesta possibilitat. Han 
passat onze anys des de la promulgació d'aquesta Llei i no 
s'ha produït cap transferència de cap de les figures que 
s'hi preveuen. Les DOT, ara en tramitació, també poden 
preveure tota una sèrie de plans que poden esser 
transferits als consells, segons la Llei d'ordenació, però 
el projecte no en preveu cap i, per tant, poden significar 
un pas enrere en relació als consells. 

 
Opina que la coordinació entre illes queda ben 

coberta amb les DOT i els plans directors sectorials, però 
també pensa que els plans territorials parcials, que s'han 
d'elaborar seguint les DOT i que, a més, tenen un àmbit 
igual o inferior a una illa, haurien d'esser elaborats, 
tramitats i aprovats pels consells insulars. Entre altres 
coses perquè aquest és l'esperit de l'Estatut i la LOT i 
perquè si es vol que el Consell sigui el govern de 
Mallorca, ha d'exercir competències. També per la raó que 
la gestió del Consell en matèria urbanística milloraria, si 
podia dissenyar els instruments superiors de planejament. 
Per tant, en termes d'eficàcia i d'aplicació del principi 
de subsidiarietat es presenta aquesta proposta. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Es refereix a 

l'Estatut que preveu l'ordenació del territori com una 
matèria que ha de correspondre als consells, igualment la 
Llei d'ordenació del territori ho preveia com una 
possibilitat de futur i, ara, les DOT, no tan sols no s'hi 
refereixen, sinó que recuperen competències que 
corresponien als consells. 

 
Per tant, considera que ara que es produeix el 

debat sobre les DOT, és el moment de reintroduir el debat 
sobre els plans territorials parcials que no afecten mai un 
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territori superior al d'una illa i assegurar que siguin 
redactats pels consells insulars. 

 
Considera impensable que amb els vots dels 

representants de les altres illes es pugui esquarterar 
Mallorca en sis trossos. Seria una manca de respecte 
institucional molt greu, cosa que es pretén evitar a través 
d'aquesta moció per a la qual demana el vot de tots els 
grups. Suposa, però, que no és la missió del PP procurar 
competències per al Consell, sinó defensar que sigui el 
Govern qui les gestioni. 

 
El Sr. Rovira (PP) dóna l'enhorabona al Sr. Antich 

per aquesta moció que és positiva, perquè el tema és 
important i de concepció del territori i de la política que 
s'hi ha de fer. 

 
El PP, continua, opina que aquests plans han 

d'esser, en primer lloc, responsabilitat del Govern balear 
sense perjudici d'altres col·laboracions que puguin tenir 
els consells. 

 
Considera que l'ordenació del territori és 

l'expressió de la política general de la societat i, per 
això, pensa que ha de tenir un enfocament global. Per tant, 
l'objectiu és el desenvolupament equilibrat del territori i 
el PP pensa que en aquest moment és més adequat i lògic que 
depengui de l'administració que té una visió més general i 
que és el de la Comunitat Autònoma. Recorda que les DOT 
preveuen expressament la col·laboració dels consells i 
també que la Carta europea d'ordenació indica igualment que 
el nivell regional és el marc més adequat per posar en 
pràctica la política d'ordenació i per aconseguir-hi la 
màxima coordinació entre totes les administracions 
implicades. 

 
Anuncia el vot en contra per la raó que acceptar-la 

suposaria un detriment de les competències de la CAIB en un 
tema que és bàsic per a aquella administració si s'ha de 
fer una política amb els principis d'unitat, globalitat i 
coordinació. 

 
Intervé el Sr. Antich (PSOE). Agraeix que el Sr. 

Rovira consideri que la moció és seriosa, però hauria 
preferit que li donàs suport. 

 
Lamenta que, una vegada més, el Grup del PP no 

sigui partidari de seguir l'esperit de l'Estatut i de la 
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LOT. Recorda que aquesta darrera llei preveu que les DOT 
puguin determinar quin organisme s'ha d'encarregar de 
redactar segons quins plans, és a dir que ja es va preveure 
aquesta possibilitat fa molt de temps i no és una cosa que 
ara s'hagi tret del no res. No s'entén gaire que amb els 
plans de les altres illes els consells hi hagin pogut tenir 
una participació que ara pareix que es nega al de Mallorca, 
de manera que sembla que hi influeixen unes qüestions que 
no són precisament tractar tothom igual. 

 
Fa notar que quan es diu que els plans són 

regionals, s'ha d'entendre que les regions corresponen a 
les illes, ja que cadascuna és diferent. 

 
Per altra banda, fa notar que en cap moment no es 

perdria l'eficàcia, sobretot si es compara amb l'eficàcia 
que ha demostrat fins ara el Govern balear amb els plans 
del Pla o el sectorial de carreteres.  

 
Lamenta una vegada més que no es doni suport a la 

proposta, ja que significaria recuperar el paper que 
correspon als consells en relació a les altres institucions 
i perquè proporcionaria un eina molt important per millorar 
la feina que ja es fa en aquest àmbit. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Considera que la 

postura del Sr. Rovira introdueix claredat sobre l'actitud 
del PP i fa veure que aquests plans són del Govern, i en 
canvi en altres qüestions no se sap què vol el PP que 
tenguin els consells. 

 
El PSM, considera que aquestes competències han de 

correspondre al Consell i no comparteix en absolut 
l'argument de la projecció regional ja que precisament el 
PSM reclama un pla parcial de Mallorca, mentre que les DOT 
atribueixen al Govern sis plans territorials parcials. 
Considera curiós que s'apel·li a la regió per fer sis 
estructures sense cap tradició i sense cap sentit a l'hora 
de fer reflexions sobre equipaments comarcals. Il·lustra 
aquesta afirmació amb la comarca de la gran Palma que 
inclou Andratx i exclou Marratxí, i amb la comarca de la 
Serra que preveu equipaments que han de servir per a Calvià 
i Pollença.  

 
Opina que és més interessat un pla de l'illa de 

Mallorca i la institució apropiada per redactar-lo és el 
Consell. Naturalment que hi ha d'haver criteris 
suprainsulars i aquests corresponen a les DOT que per 
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lògica ha de correspondre al Govern. Considera el PP hauria 
d'esser coherent i si no ho és amb aquests plans, allò que 
hauria de fer seria començar a buidar de contingut l'art. 
39 de l'Estatut i tothom sabria exactament què vol. 

 
El Sr. Rovira (PP), pensa que la postura del PP és 

ben clara i la voluntat de col·laboració ho és igualment, i 
s'ha manifestat tant a través de les DOT com en els debats 
que hi ha hagut al Parlament.  

Recorda al Sr. Antich, ja que ha tret qüestions que 
el Govern té aturats, que si hi ha una institució aturada 
és el Consell que no és capaç de dur els temes endavant. 

 
El Sr. Antich (PSOE) manifesta que ha intentat 

parlar de plans territorials parcials i de plans directors 
sectorials que constituïen el contingut de la moció i no 
d'altres coses, què sàpiga, el Consell no té cap pla 
d'aquests endarrerit. 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

quinze vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i vuit en contra 
(PP, Mixt).  

 
 
 
27.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS DE 

CONSELLERS DEL PSIB-PSOE, PSM-NM, UM I EU REFERIDA A LA 
TELEVISIÓ DE MALLORCA. 

 
  Es dóna compte de la següent moció: 
  
El "Proyecto de Ley Reguladora del Servicio Público 

de Televisión Autonómica", recentment aprovat pel Govern 
Central, i actualment en tràmit parlamentari, derogarà la 
Llei estatal, reguladora de l'anomenat "Tercer Canal" de 
1983. Però, lamentablement, oblida l'existència de les 
comunitats insulars, i el caràcter singular de les seves 
institucions insulars, no donant cap capacitat de cogestió 
o control als Consells o Cabildos Insulars. A més a més de 
minimitzar, o de no esmentar, les exigències de comunicació  
cultural entre països que comparteixen la mateixa llengua. 

 
Pel que es refereix a l'illa de Mallorca, cal fer 

les consideracions següents: 
 
És evident que el propòsit de la futura Llei, 

expressat  a la seva Exposició de Motius, d'accentuar la 
capacitat operativa de les Comunitats Autònomes en reforçar 
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les seves possibilitats d'actuació respecte de les 
televisions autonòmiques, s'ha de matisar en relació al fet 
diferencial de la insularitat, i de les seves institucions 
pròpies, els Consells Insulars. 

A més a més, l'illa de Mallorca té necessitats 
informatives pròpies i diferenciades que han de poder rebre  
la deguda atenció en un món com l'audiovisual, carateritzat 
de cada dia més per la fragmentació de l'oferta i per 
l'especialització dels continguts. Seria,  a més, 
irracional que es prevegin televisions d'àmbit estatal 
(públiques i privades), autonòmiques i locals (Llei 
41/1995, de 22 de desembre) i es deixi sense cobrir 
l'escaló intermedi i fonamental d'una illa com la nostra, 
que dóna identitat als seus conciutadans, que crea un espai 
ampli d'extraordinari interés informatiu. 

 
Es contradirien en aquest cas, entre d'altres, els 

principis de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 
quan al seu article 37 diu que "el govern, l'administració 
i la representació de les illes de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera... correspondran als Consells 
Insulars, els quals gaudiran d'autonomia en la gestió dels 
interessos propis", o quan al seu article 9 diu que les 
institucions "inspiraran la funció del poder públic en el 
sentit de consolidar i desenvolupar les  

característiques de nacionalitat comunes dels 
pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com 
les peculiaritats de cadascuna d'elles", i també contradiu 
a la mateixa Constitució Espanyola quan diu al seu article 
138 que l'Estatut atendrà "en particular les circumstàncies 
del fet insular". Recordem que al seu article 141.1 diu que 
"als arxipèlags, les illes tendran, a més, la seva 
administració pròpia en forma de Cabildos o Consells". 

 
Cal considerar també, el propòsit reiteradament 

expressat pels successius governs balears de no crear cap 
TV autonòmica a les Illes Balears, cosa que provoca un 
greuge comparatiu i un dèficit informatiu i d'entreteniment 
als ciutadans de la nostra Comunitat Autònoma i en la 
defensa de la nostra llengua i cultura. 

 
 
Per tot això es proposa al Ple, l'aprovació de la 

següent MOCIÓ: 
 
 
"El Ple del Consell de Mallorca s'adreça a tots els 

Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, 
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sol.licitant que en el  decurs de la tramitació 
parlamentària del Projecte de Llei de televisions 
autonòmiques s'hi incorporin les determinacions necessàries 
per tal que: 

 
 
1.El texte de la llei reculli la particularitat de 

les comunitats insulars  i  permeti l'existència de canals 
de televisió d'àmbit insular amb tecnologia analògica, que 
podrien ser gestionats pels Consells o Cabildos Insulars.  

 
 
2.Les televisions insulars s'inspiraran en els 

principis establerts en el  projecte de llei, i 
especialment en la promoció de la llengua i la cultura 
pròpia.  

 
 
 
3.En el texte de la llei no hi hagi restriccions a 

la recepció dins l'àmbit d'una Comunitat autònoma per a la 
recepció de les televisions autonòmiques de comunitats amb 
llengua comú o coincident." 

 
 
 
El Sr. Grosske (EU) agrairia una certa contenció 

verbal per part de tots els portaveus, cosa que posa en 
pràctica EU des de fa tres mocions. A més, pensa que els 
que han firmat conjuntament una moció podrien tenir 
perfectament un sol portaveu. 

 
Presenta la moció el Sr. Sampol (EU). Assegura que 

aquesta no va contra el Govern, sinó dirigida a tots els 
grups que tenen representació al Congrés i al Senat.  

 
Informa que està en tramitació el Projecte de Llei 

regulador del servei públic de televisió autonòmic que 
substituirà la Llei anomenada vulgarment Llei del tercer 
canal. En aquest Projecte de Llei s'hi regulen les 
televisions autonòmiques i locals, però s'hi deixa buit 
l'àmbit insular. Considera que les illes tenen unes 
necessitats informatives pròpies diferenciades. De fet ja 
hi ha ofertes d'àmbit insular, però, llevat de l'informatiu 
de TVE no s'ha creat cap oferta d'àmbit interinsular.  

 
La moció proposa, basant-se en l'Estatut, que el 

Consell faci seves unes recomanacions en el sentit que el 
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text de la futura llei recollís les particularitats de les 
comunitats insulars permetent l'existència de canals de TV 
d'àmbit insular que haurien d'esser gestionats pels 
consells en el cas de els Illes Balears i pels cabildos en 
el cas de les Canàries. 

 
Un segon punt fa referència a la promoció de la 

llengua i la cultura pròpies. Si tenen una funció clara els 
canals autonòmics i, en aquest cas, els insulars, és la de 
recuperació dels fets diferencials, especialment pel que fa 
a les que tenen llengua pròpia. 

 
Finalment s'hi demana que la futura llei no 

inclogui restriccions per a la recepció de canals amb 
llengua comuna o coincident. És tracta de no posar barreres 
legals a qüestions que són d'interès públic i que la 
tecnologia ja que superat. 

 
Intervé el Sr. Orta (PP). Qualifica la moció de 

demagògica, començant per l'exposició de motius que afirma 
que el projecte de llei oblida l'existència de comunitats 
insulars, ja que això no és cert. Recorda que d'ençà que el 
PP comanda a Madrid, s'han aconseguit més coses per a 
aquesta illa que en dotze anys de socialisme. 

 
Està d'acord que Mallorca té necessitats 

informatives pròpies, però considera que no són assumibles 
els fonaments jurídics que s'al·leguen per poder tenir una 
TV pròpia. El PP sempre ha pensat que una TV autonòmica és 
una despesa difícilment justificable a una comunitat com la 
nostra i, per això, ja anuncia el vot en contra de la 
moció. 

 
Fa notar que avui les TV es mouen bàsicament per 

l'audiència i, perquè una TV sigui en tengui necessita una 
quantitat de fons molt important. Recorda que el pressupost 
de la Corporació Catalana duplica el pressupost de la 
Comunitat Autònoma. Amb aquests pressuposts no creu que es 
pugui pagar de cap manera una TV insular i pensa que hi ha 
altres figures com el conveni amb TVE, signat recentment, o 
potenciar les TV privades que ja hi ha a la nostra 
comunitat. 

 
Pel que fa al punt tercer, anuncia que el podrien 

votar a favor si es modificava en el sentit que les 
restriccions a la recepció no fessin referència a la 
llengua coincident ja que el PP pensa que també s'han de 
poder rebre les altres TV autonòmiques. 
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En resum el vot serà negatiu per als punts 1 i 2 i 

positiu per al 3 si s'inclou la modificació. 
 
El president demana al Sr. Orta que vulgui 

concretar la modificació que proposa. 
 
El Sr. Orta (PP) proposa la redacció següent: "En 

el text de la Llei no hi hagi restriccions a la recepció 
dins l'àmbit d'una comunitat autònoma de les TV 
autonòmiques". 

 
El Sr. Sampol (PSM). No vol entrar a refusar la 

qualificació de demagògica i a aportar contraexemples 
perquè considera que no seria adequat. 

 
Pensa que el Sr. Orta no ha entès la moció, ja que 

no es tracta de fer una TV insular, sinó que es demana que 
la Llei no prohibeixi la possibilitat de fer televisions 
amb aquest àmbit. El PSM, al contrari del PP que no en vol, 
com que sí vol TV d'àmbit insular hi votaran a favor, 
encara que un dia la pugui gestionar el PP. 

 
Pel que fa a l'esmena puntual de reducció de la 

frase, no l'accepta perquè té un fons ideològic molt clar. 
La raó per reivindicar la recepció, en aquest cas de les 
emissions en llengua catalana, és la contribució que poden 
fer a la normalització lingüística. Amb aquesta esmena la 
intencionalitat queda desdibuixada. En aquest sentit 
recorda que la recepció de les emissions des del País 
Valencià i Catalunya és al·legal i que si es veu és gràcies 
a l'esforç de moltes de persones que ho varen fer possible. 
Darrera aquesta pretesa llibertat, el PP vol suprimir la 
càrrega d'intencionalitat política que és ben necessari 
mantenir. 

 
El Sr. Orta (PP) considera que ha quedat clar que 

el PSM vol televisió insular sempre que aquesta sigui 
pública i això perquè hi sortiria el Sr. Sampol i els seus 
socis de govern. També ha quedat clar que el PSM no vol que 
els ciutadans de Mallorca, que no es puguin permetre una 
parabòlica, no puguin veure les emissions d'unes 
televisions públiques que també contribueixen a pagar amb 
els seus imposts. El PP vol que la gent pugui triar quina 
TV vol veure i això ho permetria l'esmena. 
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El PP, continua, vol més llibertat i també vol 
televisió d'àmbit insular, però no les vol públiques, ja 
que pensa que hi ha altres vies més econòmiques. 

 
El Sr. Sampol (PSM) considera que el PP ha 

introduït un element que és la suposició de la voluntat de 
manipulació, quan és el PP que manipula clarament TVE, com 
ha passat amb el director. 

 
El Sr. Orta (PP) recorda que el PP no ha malgastat 

doblers públics fent un mal ús del nom del pacte amb el 
lema: "Mallorca, illa de progrés". 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

quinze vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i vuit en contra 
(PP, Mixt). 

 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
PRIMER PUNT.- INCLUSIÓ A L'INVENTARI DEL PATRIMONI 

CULTURAL MOBLE DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS DE LA COL·LECCIÓ PICTÒRICA DE L'ARTISTA JOAQUIM 
TORRENS LLADÓ. 

 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió De Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca: 
 
"Atès que la Comissió Insular del Patrimoni 

Històrico-Artístic de Mallorca acordà, en la sessió de data 
10 d'octubre de 1996, la icoació de l'expedient d'inclusió 
a l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears de la col·lecció pictòrica de 
l'artista Joaquim Torrens Lladó, segons l'annex adjunt a la 
proposta. 

 
Atès que s'han duit a terme els tràmits preceptius 

i prevists per a la incoació i instrucció de l'expedient de 
referència per a procedir a a efectuar la declaració. 

 
En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 

de juny, del patrimoni històric espanyol, el Reial Decret 
111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de 
l'esmentada Llei, el decret autonòmic 94/1991, de 31 
d'octubre, sobre el procediment; i la Llei 6/1994, de dia 
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13 de desembre, d'atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció 
sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal 
de llibres i d'esports, i el Reglament d'organització i 
funcionament de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca de 25 de gener de 1995, 
modificat per acords de Ple de 9 de març, 17 i 31 de 
juliol, i 18 de desembre de 1995, sobre l'òrgan competent 
per a la resolució d'aquest expedient d'inclusió a 
l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, i a proposta de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, el 
Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 

 
 ACORD  
 
I.- S'inclou a l'Inventari del Patrimoni 

Cultural Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears la col·lecció pictòrica de l'artista Joaquim 
Torrens Lladó. 

 
Aquesta inclusió compren els béns que es relacionen 

a l'annexe del present acord. 
 
II.- Els efectes d'aquesta declaració són els que 

genèricament estableixen la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol i la normativa que la 
desplega. 

III.-Aquest acord s'ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de l'Estat i al Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, i s'ha de comunicar a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a 
la seva anotació definitiva a l'Inventari del Patrimoni 
Cultural Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, i insti la seva anotació a l'Inventari General de 
Béns Mobles." 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
SEGON PUNT.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR 

3/1997 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. JUAN CALAFELL POL, PER 
LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES A ZONA AFECTADA PER LA 
DECLARACIÓ DE PARATGE PINTORESC, QUE GAUDEIX DE LA CONDICIÓ 
DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL, SENSE LA PRÈVIA I PRECEPTIVA 
AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC A LA 
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FINCA DE LA SEVA PROPIETAT, PARCEL·LA 102, POLÍGON 4, DEL 
TERME MUNICIPAL D'ESTELLENCS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió de Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca: 
 
"Atès el que disposa el Reglament d'organització i 

funcionament per a l'exercici de les competències 
atribuïedes per la CAIB. al Consell Insular de Mallorca en 
matèria de patrimoni històric, la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca eleva al Ple la 
següent proposta de resolució perquè n'adopti l'acord 
corresponent: 

 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 
I.- Mitjançant escrit del batle-president de 

l'Ajuntament d'Estellencs, de data 7 de gener de 1997, es 
va remetre al Servei de Patrimoni Històric del Consell 
Insular de Mallorca l'expedient de sol·licitud de 
legalització de l'ampliació i reparació d'una caseta-
vivenda unifamiliar aïllada del Sr. Juan Calafell Pol, sita 
la parcel·la 102 del polígon 4 del seu terme municipal, per 
tal que s'emetés el preceptiu informe per a procedir a 
l'esmentada legalització. 

 
II.- A la vista de la documentació presentada, 

els serveis tècnics i jurídics informaren aquest expedient 
de manera favorable, fent constar així mateix que es 
tractava d'una legalització d'obres i que per tant les 
mateixes ja s'havien ralitzat. 

 
Aquest expedient de legalització d'obres fou 

autoritzat per la Comissió Insular del Patrimoni Històric 
Artístic en la reunió de data 13 de febrer de 1997. 

 
III.-En base a l'informe jurídic de data 4 de 

febrer de 1997, el president de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric Artístic de Mallorca, en ús de les seves 
atribucions, va dictar resolució de data 17 de febrer de 
1997, d'inici d'expedient sancionador contra el Sr. Juan 
Calafell Pol, per presumpta infracció a la Llei del 
Patrimoni Històric Espanyol, per la realització d'obres a 
zona afectada per la declaració de paratge pintoresc (bé 
d'interès cultural) sense comptar amb la prèvia i 
preceptiva autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric Artístic de Mallorca. 
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IV.- L'esmentada resolució d'inici de l'expedient 
sancionador, i el corresponent plec de càrrecs formulat per 
l'instructor de l'expedient, de data 25 de febrer de 1997, 
foren debudament notificats a l'interessat, Sr. Calafell, 
en data 4 de març de 1997, al seu domicili c/ Obispo Maura, 
núm. 8, 2º, de Palma, i comunicat el mateix a l'Ajuntament 
d'Estellencs.  

 
En el plec de càrrecs es fa constar que els fets 

que determinaren la incoació de l'expedient sancionador 
poden esser constitutius d'infracció administrativa 
tipificada a l'article 76.1, apartat d) en relació a l'art. 
22, de la Llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol.  

 
V.- En data 14 de març de 1997 (reg. entrada CIM. 

núm. 3900) l'interessat Sr. Calafell Pol presentà escrit 
d'al·legacions, en el qual, en síntesi, assumeix la 
responsabilitat dels fets formulats al plec de 
càrrecs,assumint així mateix al pagament de la sanció 
pecuniària corresponent. 

 
VI.- Donat el reconeixement de responsabilitat per 

part de l'interessat al present expedient sancionador, 
l'instructor de l'expedient no ha acordat l'obertura d'un 
període de prova, passant directament a formular aquesta 
proposta de resolució. 

 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
I.- Al punt III del plec de càrrecs formulat per 

l'instructor de l'expedient, de data 25 de febrer de 1997, 
es tipifiquen els esmentats fets com infracció al patrimoni 
històric, prevista a l'article 76.1, paràgraf d), de la 
LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 

 
II.- És d'aplicació l'article 10 del Decret 

Autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el 
reglament del procediment a seguir per l'Administració de 
la CAIB en l'exercici de la potestat sancionadora. 

 
III- Pel que respecte a la quantia de la sanció, 

s'haurà d'estar a les diposicions contingudes als arts. 
76.3 i 77 de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, així 
com al principi de proporcionalitat recollit a l'article 
131 de la Llei 30/1992. El que es pot dir es que les 
actuacions duites a terme pel Sr. Calafell no han afectat 
al bé jurídicament protegit, el paratge pintoresc, ja que 
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la legalització de referència va obtenir sense cap 
condicionant l'autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric Artístic de Mallorca; aquest extrem s'ha 
de tenir en compte a l'hora de fitxar la quantia de la 
sanció. 

 
IV.- En el present cas, no s'hi descobreix 

l'existència de reiteració en la realització dels fets 
objecte del present expedient sancionador, i sí una 
voluntat de reconeixement i de col·laboració per part de 
l'interessat. 

 
V.- En conseqüència, d'acord amb el que s'ha 

exposat anteriorment, i en virtut del que disposa l'article 
9, a) del Reglament d'organització per a l'exercici de les 
competències atriubuïdes per la CAIB. al Consell Insular de 
Mallorca en matèria de patrimoni històric, el Ple del 
Consell Insular de Mallorca adopta el següent 

 
 ACORD: 
 
I.- Sancionar al Sr. Juan Calafell Pol, per la 

infracció administrativa prevista a l'article 76.1, d) en 
relació amb l'article 22, de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 
setanta cinc mil  pessetes (75.000.-ptes.). 

 
II.- Notificar el present acord a l'interessat, Sr. 

Juan Calafell Pol, i comunicar-li que contra aquest podrà 
interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en 
el termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent al 
de la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 58 
de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
Abans de la interposició del recurs, s'haurà d'efectuar la 
comunicació prèvia que es preveu a l'article 110.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

 
III.- Comunicar aquest acord al batle president de 

l'Ajuntament d'Estellencs." 
 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
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Intervé el Sr. Grosske (EU). Com que una part de la 
pregunta presentada pel seu grup i referida al retard de la 
prsentació del Pressupost de la corporació ha esdevingut 
obsoleta i també el tema ha estat objecte de debat, demana 
al president per baratar-la i formular-ne una d'oral. 

 
El president hi està d'acord. 
 
El Sr. Grosske (EU) recorda que el Ple del mes de 

novembre va aprovar un Reglament de Subvencions i un 
Reglament Orgànic de la corporació que varen esser sotmesos 
a informació pública, període que ja ha acabat. Demana 
quina expectativa de temps hi ha fins que es puguin aprovar 
definitivament. 

 
Respon el Sr. Pascual (UM). Anuncia que està 

previst que la mateixa Comissió que tractarà els 
Pressuposts tracti el Reglament de Subvencions. 

 
   
El Sr. Grosske (EU) no veu quina relació pugui 

tenir el Reglament de Subvencions amb els Pressuposts. 
 
El president en funcions, Sr. Triay, indica que en 

qualsevol cas serà en el primer ple ordinari, que serà quan 
els reglaments hauran passats pels informes i les 
comissions corresponents i s'hi hauran estudiat les 
al·legacions. 

 
El Sr. Pascual (UM) explica que ha dit que serà la 

mateixa perquè serà la primera, no perquè els temes 
estiguin relacionats. 

 
La Sra. Vidal (Mixt) matisa que podria semblar que 

s'ha contradit quan en la votació sobre les prestacions 
farmacèutiques hi ha votat en contra quan havia anunciat el 
vot a favor del segon punt. Explica que ha estat així 
perquè comptava que s'hi inclouria l'esmena proposada pel 
Sr. Espinós. 

 
El Sr. Espinós (PP) fa a saber que al llarg del Ple 

s'ha sentit insultat dues vegades per part del mateix grup. 
Demana que la Presidència confirmi que no es repetiran 
aquesta classe d'acusacions contra altres membres d'aquesta 
cambra. 

 
El Sr. Triay (PSOE) fa notar que aquesta formulació 

no correspon al torn de precs i preguntes. En qualsevol cas 
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recorda que durant el debat, quan es produeix un incident 
així, és el moment de demanar l'empara de la Presidència o 
de fer retirar l'expressió que es consideri ofensiva. Entén 
que això avui no s'ha produït, però afirma que no té la 
intenció de tolerar cap ofensa ni insult entre els 
consellers. 

 
El Sr. Espinós (PP) indica que s'ha limitat a posar 

de manifest que aquest fet s'havia produït i a sol·licitar 
que la Presidència no permeti que es torni a produir. 

 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 

Presidenta, aixeca la sessió a les quinze hores i trenta 
minuts, de tot el qual se n'esten la present acta, que jo 
com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. 
Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 

 
   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 
 
 


